
 

 

รหัสทัวร JWT1902936 
ทัวรญี่ปุ�น ปใหม ฟุกุโอกะ ชูโคคุ 5 วัน 3 คืน [SL] 
สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว  เสาแดงกลางน้ํา 
1 ใน 3 สะพานไมสวยติดอันดับ  ของญี่ปุ�น 
ศาลเจาริมหาด  ประตูแหงเทพเจา 
ถายรูป ชคิๆ  ถนนกําแพงสีขาว 
เมืองประวติัศาสตรฮิโรชิมะ 
สูดอากาศบริสุทธ์ิ  ท่ีเมืองตนแบบ Eco  Town 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 วันท่ี 1  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ช้ัน 3  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบิน
ดอนเมือง เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบิน
ท่ี SL314 

 
วันท่ี 2  สนามบินฟุกกุโอกะ-คิตะคิวชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจา Motonosumi Inari-อิ

ออน มอลล 
เชา            รับประทานอาหารบนเคร่ือง 
07.25        เดินทางถึง สนามบินฟกุุโอกะ  ประเทศญี่ปุ�น หลังผานขั้นตอน ศุลกากรเรียบรอยแลว  

นําทานเดินทางสู คิตะคิวช ูเปนเมืองท่ีอยูทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เปนจดุเช่ือมตอท้ัง
ทางบกและทางน้ํา ระหวางเกาะคิวชู(Kyushu)และเกาะฮอนชู(Honshu)หรือเกาะ
ใหญของญี่ปุ�น  ใหทุกทานไดสูดอากาศบริสุทธ์ิ  ณ  เมืองตนแบบ  Eco  Town  ท่ีดี
ท่ีสุดแหงเกาะฟุกกุโอกะ จากน้ันนําทานเดินทางไปยังตลาดปลาทองถิ่นคาราโตะ  ให
ทานไดตื่นตาและเลือกชิมอาหารทะเลสดสดมากมาย 

                  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทาน ศาลเจา Motonosumi Inari ในเมือง Nagato จังหวัด 
Yamaguchi หันหนาเขาหาทะเล ญี่ปุ�นศาลแหงน้ีมีวิวอันสวยงาม ท้ังเสาโทริอิสีแดงที่
เรียงราย ทะเลใสสีน้ําเงิน และพืชพันธุเขียวขจศาลเจาแหงน้ีเปนที่ประทับของดวง
วิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ ที่แยกออกจากศาลเจา Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อ
ประมาณ 60 ปกอน  เลากันวาเทพเจาแปลงกายเปนสุนัขจิ้งจอกสีขาวไปปรากฏกายใน
ฝนของชาวประมงคนหน่ึงเพ่ือบอกใหต้ังศาลเจาในพ้ืนท่ีน้ี จุดที่โดดเดนนาประทบัใจ
ท่ีสุดของศาลเจาแหงน้ีเห็นจะเปนเสาโทริอิ 123 ตนที่ต้ังเรียงรายเปนระยะทางกวา 
100 เมตร  

 
 



 

 

 
 

                    จากน้ันเดินทางสู อิออน มอลล (AEON Mall) เปนหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ต
และชอปปم�งมอลลดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครนัต้ังแตเส้ือผาเคร่ืองนุงหม 
เคร่ืองใชไฟฟ�า หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร และมีบรกิาร
กลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจาก
ตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว 

  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก            YAMAGUCHI  HOTEL  หรือเทียบเทา                  
 
วันท่ี 3 สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคน

เดินฮอนโด  ริโชเทนไก 
เชา            รบัประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารภายในโรงแรม (1) 

นําทานเดินทาง สะพานคินไตเคียว(Kintai-kyo Bridge) ต้ังอยูภายในเมืองอิวาคูนิ
(Iwakuni)  
ของจังหวัดยามากูจิ(Yamaguchi) สะพานคินไตเคียวนับเปน1 ใน 3 สะพานท่ีสวย
ท่ีสุดของญี่ปุ�น  เกาะมยิาจิมะ (Miyajima) จงัหวัดฮิโรชมิะ (Hiroshima) มีสัญลักษณ
อันโดงดังคือประตูโทริอิสีแดงสดที่ต้ังตระหงานอยูกลางทะเล ใหบรรยากาศท่ีดูเรนลับ
ชวนพิศวง  



 

 

       
 
เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (2) 

นําทานเดินทางชม อนุสรณสถานท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกแหงนี้เปนเหมือน
สักขีพยานทางประวัตศิาสตรท่ีบอกเลา  ความนาสะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณูตึกน้ี
รูจักกันในช่ือ Atomic Bomb Dome (Genbaku Dome) เพราะมีลักษณะดานบน
และรูปรางของโครงเหล็กท่ีเหมือนโดม สถานท่ีแหงน้ีไดกลายเปนสัญลักษณแทนความ
ตองการกําจดัอาวุธนิวเคลียรในตอนน้ีและในอนาคต และแทนความสําคัญของ
สันติภาพอันยั่งยืน 

 
นําทานชอปปم�งอิสระ ฮอนโดริโชเทนไก (Hondori Shotengai) ซึ่งเปนแหลงชอปปم�ง
ใจกลาง      เมืองของคนฮิโรชิมาฮอนโดร ิโชเทนไกต้ังอยูบนถนนฮอนโดริ 
(Hondori) เปนยานชอปปم�งของเมืองฮิโรชิมา เปนถนนเสนยาวเต็มไปดวยรานคา
รานอาหารตางๆมากมายใหเลือกชอปปم�งกันแบบจุใจ 



 

 

 
                  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก          HIROSHIMA  หรือเทียบเทา         
         
วันท่ี 4         ถนนกําแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจาอะคะมะ-ยานการคาเท็นจิน-คาแนลซิตี 
เชา              รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารภายในโรงแรม (3) 

นําทานชม ถนนกําแพงสีขาวเมืองยานาอิ มีระยะทางท้ังหมด 200 เมตร และขนาน
กับแมน้ํายานาอิกาวะท่ีไหลผานตัวเมือง ในป 1984 เขตทั้งหมดไดรับการจดัใหเปน
อาคารอนุรักษทางวัฒนธรรมที่มคีวามสําคัญ สิ่งท่ีสามารถสังเกตไดจากอาคารเหลาน้ี
คือคอนขางแคบ และขยายยาวออกไปดานหลัง บานท่ีแคบแตมีความลึกน้ีแตเดิม
เรียกวา “อุนะก ิโนะ เนโดะโกะ” แปลวารังปลาไหลในภาษาญี่ปุ�น นอกจากบรรดา
อาคารเหลาน้ี คุณจะไดพบกับพิพิธภัณฑและสามารถลองการทอผา 

 



 

 

                   
 
เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (4) 

นําทานเดินทางชม ศาลเจาอะคะมะ ศาล
เจาเศราๆ ที่สรางอุทิศแกจักรพรรดินอย 
ศาลเจาท่ีต้ังอยูเพียงไมกี่รอยเมตรจาก
ชองแคบคันมอน (Kanmon Strait) น้ัน
คอนขางเศรา สรางอุทิศแกจักรพรรดินอย
อายุหกปท่ีเสียชีวิตในทะเลไมไกลจากที่น่ี 
ในระหวางสงคราม Dan-no-ura ในป 
1185 จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานการคา
เท็นจิน  มีสินคาหลากหลายใหเลอืก ไมวา
จะเปนเส้ือผา แฟช่ัน  รองเทา รานอาหาร รานขนม ฯลฯ จากน้ันนําทาน คาแนลซิตี 
เปนศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญในเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการ
ขนานนามวาเปน "เมืองท่ีอยูในเมือง" ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภัตตาคาร โรง
ละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรมสองแหง และคลองที่ไหลผานกลางศูนยกลาง
คา 



 

 

 

 
                 
                  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก          HAKATA  หรือเทียบเทา         
         
 วันท่ี 5       สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
เชา            นําทานเดินทางสูสนามบินฟุกกโุอกะ 
07.50 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL 315  
 
*** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง *** 

 
11.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมตั๋ว พักเด่ียวจายเพ่ิม 
28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 
29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 
30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 
31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 
1-5 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 
2-6 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 



 

 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงค
พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลบัมาใชวี
ซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
วีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

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

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจํา 15,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี 
กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปลี่ยนช่ือ

ผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ตาง  ๆเปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบติัการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจดัการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 



 

 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ

ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม

ถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน

วันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  



 

 

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิาร
วันละ 10 ช่ัวโมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบใน
สวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและ
จะไมรับผดิชอบคาใชจายตางๆ 



 

 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


