
 

 

รหัสทัวร JWT1902907 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุชิมา อเมซิ่ง 5 วัน 3 คืน [SL] 
นมัสการพระพุทธรูปยนืองคใหญที่สุดในโลก 
ชมหมูบานโบราณ OUCHIJUKU 
เสนทางความงามของของธรรมชาติ โกะชิกนุิมะ 
เสนหแหงขุนเขาอีโมริ   
ชมทะสาบกระจก อินาวาชิโระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

01.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน ไทยไลออนแอร 
เท่ียวบินที่ SL300 

 สายการบินมบีริการ จาํหนาย อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ราคาทัวรไมรวม
คาอาหาร) 

 
 
 
 
 
 
 

 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได และทาง

สายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 
วันที ่2  พระพุทธรูปยืน อุชิค ุ- AEON TOWN SHOPPING MALL 
09.10 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารกลางวัน  นาํทานนมัสการพระพุทธรูปอุชิคุได
บุทสึ  ป  คศ.1995  ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุค  วา
เปนรูปปم�นพระพุทธรูปหลอจากทองสัมฤทธ์ิ  ปางยืน  ที่
สูงท่ีสุดในโลก  มีความสูงถึง  120  เมตร  ดานในมี
สถานที่สามารถน่ังเขียนบทสวดมนต  และมีองค
พระพุทธรูปจําลอง  (ไมรวมคาเขาชมดานใน 700 เยน ) 
ชอปปم�งหางสรรพสินคาอิออน  มีสินคาใหเลือกมากมาย  
ไมวาจะเปน  เส้ือผา  แฟช่ัน  รองเทา  อุปโภค  บรโิภค  ขนมขบเค้ียวตางๆ  เปน
ตน   

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  FUKUSHIMA HOTEL  หรือเทียบเทา 
 
วันที ่3 ศาลเจาฮานิทสึ-ทะเลสาบ Goshiki-numa-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ปราสาทซึรุ

กะ-ภูเขาอีโมริ (Iimori Hill)-อิสระชอปปم�ง ดองกิโฮเต (Don Quijote)   
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  นําทานและสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของ ศาลเจาฮานิทสึ  ศาลเจาแหงน้ีไดจดทะเบียน

เปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก  กอนถกูเผา  และภายหลังไดรับการบรูณะ



 

 

ซอมแซม  ปจจบัุนเปนอีกหน่ึงสถานที่  ท่ีมีช่ือเสียงในดานความสวยงาม  และการ
เพลิดเพลินกับการชมใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดใูบไมรวง  หากเปนชวงฤดูหนาวก็จะ
มีความสวยงามที่แปลกตาไปอีกบรรยากาศ 

 จากน้ันนําทานเดินทางชม Goshiki-
numa เปนกลุมของทะเลสาบภูเขาไฟ
หาแหงตั้งอยูท่ีเชิงภูเขาบันไดในใจกลาง
ยานทะเลสาบของบันได - โกจุน 
Kitashiobara ฟูกูชิมาประเทศญีปุ่�น 
Goshiki-numa กอตัวข้ึนเมื่อ Mount 
Bandai ปะทุขึ้นในวันท่ี 15 กรกฎาคม 
1888 จากน้ันนําทาน สัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค แหงเมืองฟุกคุชิมะ 
ทะเลสาบอินาวะชิโระ เปนทะเลสาบท่ีมีความสวยงามน้ําใส จนสามารถมองเห็น
เปนภาพสะทอน ราวกบักระจกสวรรคเลยทีเดียว  อีกท้ังยังเปนที่นิยมในการมา
ถายทําภาพยนตร ตางๆมากมายเปนทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
ต้ังอยูในบริเวณอุทยานแหงชาติบันไดอะซะฮ ี จังหวดัฟุคุชิมะ เหมาะอยางยิ่งกับ
การเปนจุดเช็คอิน ถายภาพเกๆไมวาจะเปนชวงใบไมเปลี่ยนส ีหรือหนาหนาวก็ให
ความสวยงามไมยิ่งหยอนไปกวากัน 

             
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทซึรุกะ  หรือปราสาทนกกระเรียนขาว  ซึ่งท่ีน่ีเปน

มากกวาปราสาท  แตเปนเสนหของรองรอยทางประวติัศาสตรท่ีผสมผสานกับ



 

 

ตํานานความกลาหาญของเหลาซามูไรนักรบ  ชุดสุดทายของญี่ปุ�น  ทัศนียภาพ
รอบๆเปนคูน้ําลอมรอบ  หนาหนาวจะมีหิมะปกคลมุ  ขาวโพลนสมศํกดิศ์รี
ปราสาทกระเรียนขาว  ใหทุกทานไดถายรูปบริเวณรอบๆปราสาท (หากตองการ
เขาชมปราสาทจะมีคาใชจายตางหากทานละ 600เยน) 

 

            
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานชมสถานท่ีประวัติศาสตร 
ภูเขาอีโมริ (Iimori Hill) เปนภูเขาท่ีอยู
ใกลกับเมือง Aizuwakamatsu จังหวดั
ฟูกูชิมาประเทศญี่ปุ�น เปนสถานที่สําคัญ
ในการฆาตัวตายของสมาชิกของ 
Byakkotai ในสงคราม Boshin ภูเขาอี
โมริ (Mt.Iimori-yama) จะเปนถนน 2 ขางทางมีรานอาหาร ขนมของกิน ของ
เลนขาย เราเดินตรงเขาไปดานในเพ่ือขึ้นไปดานบนเขาชมวิวเมือง Aizu-
Wakamatsu มุมสูง นอกจากน้ีจะพาชม ความไมธรรมดาของ วดัซาเซเอโด 
(Sazaedo) สรางข้ึนเม่ือในป พ.ศ. 2339 บนภูเขาอีโมริ (Mt.Iimori-
yama) ของเมืองไอซุวากามัตสึ แหงจังหวัดฟุคุชิมะ (Fukushima) เปนวัดท่ีมี
อาคารเปนรูปทรงหกเหลี่ยมขนาดสามช้ัน มคีวามสูงถงึ 16.5 เมตรเลยเชียว เดิมมี



 

 

รูปปم�นพระพุทธรูปจํานวน 33 รูปหรือท่ีเรียกวา Kannon ต้ังอยูตามบันไดลาด 
สามารถเดินวนชมวดัได  

                   จากน้ันนําทุกทานอิสระชอปปم�ง รานดิสเคานทสโตรช่ือดัง ดองกิโฮเต (Don 
Quijote) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวา "ดองกี้" เพราะมีสินคาเรียงรายเยอะมากๆ 
เรียกไดวามีวางขายเกอืบทุกอยาง  
เพลิดเพลินชอปตามอัธยาศัย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  FUKUSHIMA  หรือเทียบเทา 
 
วันที ่4 หมูบานญี่ปุ�นโบราณ โออูจิจูคุ Ouchijuku-เท่ียวอิสระในเมืองนิกโก(Nikko)-ศาล

เจาฟูทาระซัง-ลาลา การเดน สึคุบะ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานญีปุ่�นโบราณ โออูจิจูคุ เปนเมืองบนเสนทาง
การคาอาอิซุนิชิไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึ่งเช่ือมตอเมืองอิซุ
กับนิกโกในชวงสมัยเอโดะ ปจจุบันน้ีบานสไตลญ่ีปุ�นแบบมุงหลังคายงัคงรักษาไว
เปนอยางดี และดัดแปลงเปนรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ 
อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทราตยาง 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ันนําทานเท่ียวอิสระภายในเมือง นิกโก(Nikko) มช่ืีอเสียงโดงดังในเรื่อง
ความสวยงามของ 

 

 

 

 

 
 

วัดและศาลเจาตางๆที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO 
เชน ศาลเจาโทโชก ุ(Toshogu) และวดัรินโนจิ(Rinnoji) เพราะในอดีตนิกโกเคย
เปนศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายชินโต ทําใหมีศาลเจาและวัดที่สวยงามหลาย
แหง นอกจากน้ียังมีธรรมชาติที่สวยงามท่ีอุทยานแหงชาติโอคุนิกโก(Okuniko) ท่ี
มีทั้งภูเขาและทะเลสาบ จากน้ันนําทานชมความงดงาม ศาลเจาฟูทาระซัง 
Futarasan Shrine ศาลเจาแหงน้ีน่ีมีอายุกวาพันป ศาลเจาฟูทาระซังน้ันกอต้ัง
ข้ึนในป 782 โดย Shodo Shonin พระสงฆผูนําพุทธศาสนาเขามายังเมืองนิกโก 
เปนสถานที่สักการะเทพเจา 3 องค คือ โอกนิูนูชิ ทาโงริฮิเมะ และอาจิซูกิตากาฮิ
โกเนะ โดยสรางข้ึนเพ่ืออุทิศแดเทพอันศักด์ิสิทธิ์ของภูเขาทั้งสามแหงเมืองนิกโก 
คือ ภูเขานันตาอิ (Mount Nantai) ภูเขาเนียวโฮะ (Mount Nyoho) และภูเขา
ทะโระ (Mount Taro) มีบรรยากาศฤดูใบไมผลิ มีตนไมศักด์ิสิทธ์ิและยังสามารถ
มองเห็นหองโถงหลักซึ่งอยูทางดานหลังอยางใกลชิด สวนที่หางออกไปอีกราว
กิโลเมตรจะม ีสะพานชินเกียว (Shinkyo Bridge)อยูในบริเวณศาลเจาฟูทาระซัง 



 

 

 
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ณ ลาลา การเดน สึคุบะ (Lala Garden Tsukuba) 
ซูเปอรมาเก็ตขนาดใหญของเมืองอิบารากิ ภายใน นอกจากมีสินคามากมายหลาย
ชนิดท้ัง Uniqlo ABC MART Daiso ยงัมรีานอาหารและโซนเด็กเลนอีกดวย 
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในซุปเปอรแหงน้ีตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  TSUSUBA  หรือเทียบเทา 
 
วันที ่5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ  
08.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออน เท่ียวบินที่ SL301  

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง) 
สายการบินมบีรกิาร จําหนาย อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวม
คาอาหาร) 

16.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 



 

 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถาม)ี 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบรกิาร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาไมรวมต๋ัว พักเด่ียว 
03-06  พ.ย.  2562 25,999 18,999 7,900 
05-08  พ.ย.  2562 24,999 17,999 7,900 
07-10  พ.ย.  2562 26,999 19,999 7,900 
08-11  พ.ย.  2562 26,999 19,999 7,900 
10-13  พ.พ.  2562 25,999 18,999 7,900 
12-15  พ.ย.  2562 24,999 17,999 7,900 
14-17  พ.ย.  2562 26,999 19,999 7,900 
15-18  พ.ย.  2562 26,999 19,999 7,900 
17-20  พ.ย.  2562 25,999 18,999 7,900 
19-22  พ.ย.  2562 24,999 17,999 7,900 
21-24  พ.ย.  2562 26,999 19,999 7,900 
22-25  พ.ย.  2562 26,999 19,999 7,900 
26-29  พ.ย.  2562 24,999 17,999 7,900 



 

 

 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเที่ยว ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค.  
2562 26,999 19,999 7,900 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค.  
2562 26,999 19,999 7,900 

01-04  ธ.ค.  2562 25,999 18,999 7,900 
03-06  ธ.ค.  2562 24,999 17,999 7,900 
05-08  ธ.ค.  2562 34,999 27,999 7,900 
06-09  ธ.ค.  2562 34,999 27,999 7,900 
08-11  ธ.ค.  2562 33,999 26,999 7,900 
10-13  ธ.ค.  2562 24,999 17,999 7,900 
12-15  ธ.ค.  2562 26,999 19,999 7,900 
13-16  ธ.ค.  2562 26,999 19,999 7,900 
15-18  ธ.ค.  2562 25,999 18,999 7,900 
17-20  ธ.ค.  2562 24,999 17,999 7,900 
19-22  ธ.ค.  2562 26,999 19,999 7,900 
20-23  ธ.ค.  2562 26,999 19,999 7,900 
22-25  ธ.ค.  2562 25,999 18,999 7,900 
24-27  ธ.ค.  2562 24,999 17,999 7,900 
26-29  ธ.ค.  2562 26,999 19,999 7,900 
27-30  ธ.ค.  2562  34,999 27,999 7,900 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม คาซกัรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
วีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 
15,000 บาท พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรยีกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 



 

 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 



 

 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  



 

 

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถอืวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 



 

 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพือ่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่โดย
สวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกบั
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 
 
 
 
 
 
 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 
 

 


