
 

 

รหัสทัวร TTN1901453 

ทัวรญ่ีปุ�น ฟุกุโอกะ เปปปุ คุมาโมโต ซุปตาร วันหวานหวาน  
5 วัน 3 คืน (SL) 
เยือนคิวชู แดนใตแหงเกาะญ่ีปุ�น อิสระชอปปم�งเต็มวันเมืองฟุกุโอกะ  
ชมภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุน ณ ทุงหญาคุซะเซนริ  
ชมบอน้ําพุรอน หรือ บอนรก ความอัศจรรยที่ธรรมชาติรังสรรค  
ชอปปم�งจุใจ ยานเทนจิน ณ หางคะแนล ซิต้ี หางสรรพสินคาใจกลางเมือง 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง   
20.30 น.   พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
เคานเตอร สายการบินไทยไลออน แอร โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ 
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.40/23.55น. ออกเดินทางสูสนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบินไทยไลออน  
แอร เที่ยวบินท่ี SL314  
สายการบินมบีริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร) 
 
วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เมืองยูฟุอิน – หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล – 

เมืองเปปปุ – บอน้ําผุรอนขุมนรกทั้ง 8 – ชอปปم�งหางสรรพสินคา ยูเมะ ทาวน – 
ออนเซ็น 

 
 
 
 
07.00/07.25น.เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ�น หลังจากผานข้ันตอนศุลกากร 
เรียบรอยแลว เดินทางสู เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เปนเมืองท่ีใหญที่สุดของเกาะคิวชู 
(Kyushu) และใหญเปนอันดับ 8 ของประเทศญ่ีปุ�นดวย ฟูกุโอกะเปนเมืองทาที่สําคัญของ 
ญ่ีปุ�นมานานหลายรอยป เดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุ (Daizaifu Shrine) วัดชินโตเกาแกและมี 
ช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฟุคุโอกะ เปนส่ิงที่สถิตยของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียน - นิสิต  
นักศึกษามากราบไหวขอพรเพื่อการศึกษาไมเวนในแตละวันอยาลืม อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคา 
ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองท่ี บริเวณหนาวัดที่มีรานคากวา 100 แหง นาคาสุ (Nakasu Island) และ 
ถัดไปอีกอยางถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ท่ีเปนถนนคนเดินเสนเกาแกท่ีสุดของเมือง 
ฟูกุโอกะ  
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 



 

 

เดินทางสู เมืองยูฟุอิน (Yufuin) เปนเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีมีทิวทัศนที่สวยงามมาก 
โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิท่ีจะมีท้ังดอกซากุระบนตนไม และดอกเรปซ๊ืป ที่พ้ืนดานลาง พรอมกับ
แมน้ํา และภูเขา อิสระเดินชม หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล เปนหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอาย
ยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท ประจําเมืองยูฟุอิน บานอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ 
ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิด อิสระใหทานเดินเลนและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ัน
เดินทางสู เมืองเบปปุ (Beppu) ต้ังอยูบนชายฝم�งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอ
น้ําแรที่เปนบอโคลน จัดเปนเมืองที่มีรีสอรทน้ําแรมากที่สุดนักทองเท่ียวสามารถลองแชน้ําแร
หลายหลากชนิด นําทานเดินทางสู บอน้ําพุรอน (Jigoku Meguri) หรือ บอน้ําพุรอนขุมนรกทั้ง
แปด เปนบอน้ําพุรอนธรรมชาติที่เกิดข้ึน ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแร
ธาตุท่ีเขมขน เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม เปนตน และรอนเกินกวาจะลง
ไปอาบได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ต้ังช่ือใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เขาชม 2 บอ) 
จากน้ัน นําทานสู หางสรรพสินคา ยูเมะ ทาวน (You me Town) หางสรรพสินคาท่ีอยูไมไกล
จากสถานีเบปปุ มีสินคาอุปโภคบริโภคท่ีคุนหูผานตานักชอป เชน สินคาแฟช่ันเคร่ืองแตงกาย
และสินคาแบรนดสุดฮอตจากญ่ีปุ�น เชน GU ,Uniqlo , ABC-MART , X-SELL , DAISO 
นอกจากน้ียังม ีศูนยอาหาร ท่ีใหบริการอาหารญี่ปุ�นที่ทุกคนคุนเคย อิสระใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาและรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
เย็น      อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  Beppu Station Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาได 
แชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองคุมาโมโต – ทุงหญาคุซะเซนร ิ– ภูเขาไฟอะโสะ (จากจุดชมวิว)– ดิวต้ีฟรี– 
คะแนลซิต้ี 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
เดินทางสู คุมาโมโตะ (Kumamoto) เปนอีกหน่ึงจังหวัดใหญของเกาะคิวชูฝم�ง 

ตะวันออก เดินทางสู  ทุงหญาคุซะเซนริ (Kusasenri) กวางใหญปกคลุมไปดวยหญาที่มีวัวและ
มา ใกลๆ กับปากปลองภูเขาไฟนาคาดาเกะ ภูเขาไฟอะโสะ (Aso Mount) ภูเขาไฟอะโสะ ท่ี
คลับคลายคลับคลาจะประทุต้ังแตป 2016 แตสุดทายแลวก็ยังคุกกรุนอยู ทําใหปจจุบันการไป
เท่ียวท่ีภูเขาไฟอะโสะจะสามารถเที่ยวไดแคบริเวณรอบๆ เทาน้ัน ไมสามารถเขาไปใกลปาก
ปลองภูเขาไฟ แตจากจุดน้ีทานสามารถมองเห็นปลองภูเขาไฟระยะไกลไดอยางชัดเจนและ
สวยงาม ตรงกลางทุงแหงน้ีมีบึงน้ําขนาดใหญ 2 บึง ต้ังอยูไมไกลกันมากนัก  ในชวงเดือนมีนา
ถึงเดือนธันวาคมจะมีใหบริการข่ีมาไปรอบๆบริเวณ คาใชจายรอบละ 1,300 เยน/คน 
(เจาหนาท่ีจะเดินจูงมาไปรอบๆ ไมอนุญาตใหข่ีดวยตัวเอง)  
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานสู ดิวต้ีฟรี (Duty Free) อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ทั้ง  
เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย เดินทางสู หางคาแนลซิต้ี (Canal City)  เปนศูนยการคา
และความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการขนานนามวาเปน เมืองท่ี



 

 

อยูในเมือง ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร 
โรงแรมสองแหง และคลองที่ไหลผานกลางศูนยกลางคา 
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ หางคาแนลซิต้ี 
ท่ีพัก  Benikea Calton Hotel Fukuoka Tenjin หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที่ส่ี อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองฟุกุโอกะ  

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของ  โรงแรม (3) 
 ***อิสระทองเท่ียวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการเดินทางให
ทาน 

สถานท่ีทองเที่ยวและแหลงชอปปم�งที่นาสนใจ ณ เมืองฟุกุโอกะ 
  ซากปราสาทฟูกุโอกะและสวนมาอิซูรุ (Fukuoka Castle Ruin and  

Maizuru Park) ปราสาทน้ีสรางข้ึนในสมัยเอโดะ(Edo)และเคยเปนปราสาทท่ีใหญที่สุดใน
ภูมิภาคคิวชู ปจจุบันเหลือเพียงซากของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยูภายใน
สวนสาธารณะที่มีที่สําหรับเดินเลน โดยจะมีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะไดดวย 
ท่ีน่ีเปนอีกหน่ึงจุดชมซากุระช่ือดังของเมืองฟุกุโอกะ 

 วัดโทโชจิ(Tochoji Temple) เปนหน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของ 
ญ่ีปุ�น ปจจุบันไดรับดูแลรักษาโดยการเปนแหลงประวัติศาสตรของเมืองฟูกุโอกะ ภายในวัดจะมี
วิหารท่ีมีพระพุทธรูปน่ังทําจากไมแกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตร เปนพระพุทธรูปน่ังทําจากไมที่สูง
ท่ีสุดในญ่ีปุ�นใชเวลาสรางนานถึง 4 ป และเปนท่ีรูจักกันวา ฟูกุโอกะ ไดบุสสึ(Fukuoka 
Daibutsu)หรือพระใหญแหงฟูกุโอกะ 

 สวนสาธารณะริมทะเล โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ(Momochi Park  



 

 

and Fukuoka Tower) ภายในสวนสาธารณะแหงน้ีจะตกแตงเปนสไตลโมเดิรน มีตนไมเรียง
ไปตามทางเดิน และอาคารรูปทรงแปลก ทันสมัยสวยงาม และจะมีสวนที่เปนเกาะลอยย่ืน
ออกไปในทะเลเรียกวา มาริซอน (Marizon) ที่มีมีรานคารานอาหารเล็กๆตกแตงและออกแบบ
อาคารเปนสไลตอิตาลีท้ังหมด และท่ีดานฝم�งติดถนนของสวนแหงน้ีจะเปนหอคอยฟุกุโอกะตึกท่ี
สูงท่ีสุดของเมืองฟุกุโอกะ มีลานชมวิวแบบ 360 องศาที่ความสูง 123 เมตร ทําใหสามารถชม
วิวไปรอบๆ เห็นทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟูกุโอกะ 

 วัดโชฟุคุจิ (Shofukuji) เปนวัดเซนแหงแรกของญี่ปุ�น ถูกสรางข้ึนเม่ือป  
ค.ศ. 1195 โดยพระไออิไซ(Eisai)ที่กลับมาจากเมืองจีน และไดนําศาสนาพุทธนิกายเซนสาขาริน
ไซจากเมืองจีนกลับเขามาเผยแพรดวย และไดรับความนิยมอยางมาในหมูซามูไรในสมัยน้ัน จน
เปนที่นิยมกันไปท่ัวประเทศญ่ีปุ�น 

 สวนโอโฮริ (Ohori Park) สวนสาธารณะขนาดใหญต้ังอยูใจกลางเมืองฟู 
กุโอกะท่ีมีสระน้ําขนาดใหญอยูตรงกลาง โดยจะมีทางเดินรอบๆสระน้ําที่มีระยะทางรวมกัน
ประมาณ 2 กิโลเมตร เปนสถานที่พักผอนยอดนิยมของคนทองถ่ิน ผูคนจะนิยมมาออกกําลัง
กาย เดินเลน จูงสุนัข หรือน่ังเลนรอบๆ สระน้ํา 

 ยานซุมขายอาหารสไตลยาไตริมแมน้ํา (Yatai Food Stall) เปนหน่ึง 
ในของข้ึนช่ือของเมืองฟุกุโอกะ โดยท่ัวๆไปรานแบบยาไตมักจะมีท่ีน่ังไดแค 6-10 ที่น่ังเทาน้ัน 
ซ่ึงมักจะขายอาหารที่สามารถกินไดเร็วๆแตอยูทอง ท่ัวท้ังเมืองฟูกุโอกะจะมีอยูประมาณ 150 
ราน แตบริเวณท่ีนาสนใจที่สุดจนปจจุบันกลายเปนหน่ึงในแหลงทองเที่ยวของเมืองไปแลว ก็คือ
แถวตอนใตของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ท่ีอยูกลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรานอาหาร
แบบยาไตรวมกันอยูประมาณ 10 รานตลอดทางเดินริมน้ําที่ไดบรรยากาศดี 
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย** 
ท่ีพัก  Benikea Calton Hotel Fukuoka Tenjin หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันทีห่า  สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชาบนบัส ระหวางเดินทางไปสนามบิน (4)  
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
07.50/07.55/08.25 น.  เหินฟ�าสู เมืองไทย โดย สายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินท่ี  



 

 

SL315  
สายการบินมบีริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร) 
11.55/12.00/12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ 
ภาพพรอมกับความ ประทับใจมิรูลืม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว กรุปไซส 
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1 
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1 
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1 
04-08 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1 
06-10 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1 
12-16 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 34+1 
13-17 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
27-31 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
01-05 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
02-06 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
03-07 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 



 

 

10-14 สิงหาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 สิงหาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 สิงหาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 สิงหาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
24-28 สิงหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
06-10 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
07-11 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
12-16 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
13-17 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
14-18 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ // INFANT ราคา 7,900 บาท 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน   หักคาต๋ัวออก 6,000 บาท 

 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 



 

 

** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพ



 

 

การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทยีบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร  
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง  
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม  
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ 
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป 
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ 

พึงพอใจของทาน 
 



 

 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา 
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม 

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ 

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงาน 

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย 

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // 
[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด 



 

 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่ 

มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอ
สงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมา
จายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก 
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมาก และ 
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 20  



 

 

กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวาง
น้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บ
เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน  
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) 
x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให 
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
รับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ 
ผูโดยสารทุกกรณี 

 
หมายเหตุ (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการ 
บิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปน
เหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ 
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศท่ีทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม
คืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม  
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวน 
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 
ส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ 

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศ 

ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย 

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก 

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการข้ึน ในกรณีที่มี 
ผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ 
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก 
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก 
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ 
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ 
วาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได 
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมี 
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่
พัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ  
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู 
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ 
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย  
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของ 
การเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวัน 
ละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 


