
 

 

รหัสทัวร JWT1903266 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุโอกะ ฟรีเดย  5 วัน 3 คืน (SL) 
สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ีหมูบานในหุบเขายูฟุอิน 
เที่ยวเมืองออนเซ็นโบราณ  คันนาวะ 
จุดชมวิวยอดเขาอะโสะ  แบบ 360 องศา ไดคังโบ 
ชิมของอรอยๆ และชอปที่ศูนยชอปปم�งเมืองเกา   
นมัสการเทพเจาศักด์ิสิทธิ์  ยูโทคุ  อินาริ   
ไหวพระขอพรกับพระพุทธรูปไมท่ีสูงท่ีสุดในญี่ปุ�น 

 



 

 

 
 

 
     

โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง   
( SL314 : 23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจาดาไซฟุ-หมูบานยูฟุอิน-
ทะเลสาบคิริน-เมืองออนเซ็นโบราณคันนาวะ 
 

บน
เคร่ือง 

  TOYO KAN  
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 

3 จุดชมวิวไดคังโบ-มิลคโรด-ปราสาทคุมาโมโต 
(ดานนอก)-ซากุระโนะบาบะ-ดิวต้ีฟร-ีหลวงพอ
โตฟุกกโุอกะ-ยานการคาเท็นจิน 

   ROUTE INN 
SAGA 

หรือเทียบเทา 
 
4 
 

 
อิสระตามอัธยาศัย 

   AZ WAJIRO 
หรือเทียบเทา 

 
5 สนามบินฟุกกุโอะ-กรุงเทพฯ  สนามบินดอนเมือง 

( SL315 : 08.25-12.30 ) 
บน    



 

 

 
 

WIFI FREE ON BUS  น้ําดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาทีก่อนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อต๋ัวเคร่ืองบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อนัเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผล
เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน อนึ่ง บริษัทฯ 
จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
20.30         พรอมกนัท่ี  สนามบินนานาชาติดอนเมือง  ชั้น3  อาคารผูโดยสาร                                                      
                 ระหวางประเทศ  เคานเตอรสายการบินไทยไลออน แอร โดยมี     
                 เจาหนาท่ีของบริษัท คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกใน 
                 การเช็คอิน 

 
 
 

 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และ
ทางสาย     การบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 
23.55         ออกเดินทางสูสนามบินฟุกกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น  โดยสายการบิน 
                 ไลออน แอร  เท่ียวบินที่  SL314  
  

** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ  
 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

วันที่ 2  สนามบินฟุกกุโอกะ-ศาลเจาดาไซฟุ-หมูบานยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน- 
                    เมืองออนเซ็นคันนาวะ 
เชา             รับประทานอาหารบนเครื่อง (1) 
07.25         เดินทางถึงสนามบินฟุกกุโอกะ  ประเทศญีปุ่�น  หลังผานขั้นตอน   
                  ศุลกากรเรียบรอยแลว  นําทานนมัสการ เทพเจาแหงการเรียนรู  ณ  ศาล   
                   เจาดาไซฟุ เท็นมันกุ  เปนศาลเจาท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากถึง   
                  700,000  คนตอป   
 

 
 
             จากน้ันนําทานเดินทางไปสูดอากาศยามเชากันท่ี หมูบานยูฟุอิน  หมูบาน 
               นอย นารักๆ  ในหุบเขาอันแสนอบอุน มีรานขายของเรียงรายสองขางทาง  
               ใหไดเลือกชิม  ชม  แชะถายรูปกันเพลิน ๆ  และถายรูปสวยๆ  ราว 
               ภาพวาดในฝนท่ีทะเลสาบคิริน  ท่ีไมหางจากหมูบานยูฟุอินนัก  
               อิสระเดินชมหมูบานยูฟุอินฟลอรรัล  หมูบานจําลองสไตลยุโรปโบราณ  
เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร(2) 



 

 

 
                     

นําทานเดินทางไปยัง เซ็นคันนาวะ  ท่ีต้ังอยูในเมืองเบปปุ  จังหวดั
โออิตะ  บนเกาะคิวชู  คันนาวะ  เปนพ้ืนท่ีท่ีมจีํานวนออนเซ็นน้ําพุ
รอนธรรมชาติ  มากทีสุ่ดในญี่ปุ�น  ไมวาจะเดินไปทางไหนก็จะเห็น
ไอควันที่มาจากบอออนเซ็นทําใหรูสึกผอนคลาย  อีกทั้งมี
รานอาหาร  รานขนม  รานขายของทีร่ะลึกตาง ๆ  มีจดุแชเทา
ใหบริการฟรี  มีรานอาหารท่ีใชไอน้ําออนเซ็นในการน่ึง  เปนอีกรูปแบบอาหารที่มี
เอกลักษณไมเหมือนใครที่มีแคที่น่ีท่ีเดียว  ท่ีสามารถลิ้มลองรสชาดที่เปนธรรมชาติได
อยางดีเยี่ยม 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     นําทานเดินทางไปยัง หางสรรพสินคาออิอน  ใหทานไดเลือกซื้อสินคา   
      อุปโภค  บริโภค  มากมาย  ท้ังเส้ือผา  รองเทา  เครื่องสําอาง  อีกทั้งยังม ี
      รานอาหารและรานขนมตางๆ  ใหบริการอีกมากมาย 

เย็น           รับประทานอาหารค่ํา  อิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก         ASO  SKYBLUE  HOTEL  หรือเทียบเทา                  
 
วันที่ 3        จุดชมวิวไดคังโบ-ถนนมิลคโรด-ปราสาทคุมาโมโต-ซากุระโนะบาบะ 
                  ดิวตี้ฟร-ีหลวงพอโต ฟุกกุโอกะ-ยานการคาเท็นจิน 
เชา          รับประทานอาหารบนเครื่อง (3) 

 
 
                    ชมจุดชมวิวไดคังโบ  จากระดับความสูง  936  เมตร เหนือระดับน้ําทะเล   
              เปนจดุสูงสุดของริมยอดเขา  เปนจุดที่สามารถสัมผัสกับวิวอันสวยงาม  
              ของแองกระทะ  ท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอะโสะ  เปรียบเสมือนยืน 
              อยูบนสรวงสวรรคเลยทีเดียว  สําหรับความหมายของช่ือไดคังโบ  คือ 
              ยอดเขาท่ีมีวิวอันยิ่งใหญ  จากน้ันนําทานเดินทางตามถนนท่ีทอดยาว 
              ต้ังแตเขารอบนอกทางใตของภูเขาอะโสะ  ยาวไปจรดฝم�ง 
              ตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหวางทางจะมีจุดชมววิสุดยอดท่ีเรียกวา  เสนทาง 
               สูลาพิวตา  ทัศนียภาพท่ีเห็นน้ีเปนเหมือนกับเกาะลอยฟ�าท่ีปรากฏในอนิ 
              เมะของสตูดิโอจิบบลิ  เร่ือง  ลาพิวตา  พลิกตํานานเหนือเวหา   
 



 

 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน  อิสระตามอัธยาศัย 
     นําทาน เดินชอป ชิม  ยานชอปโบราณโจซังเอ็น ใกลกับปราสาทคุมาโมโต  เปน 

 อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังมีแหลงเรียนรู
หรือศึกษา ประวติัความเปนมา และวฒันธรรมโตจากอดีตถงึปจจบัุน 
 

 
 
             ชอปสินคาราคาถูกที ่ดิวตี ้ฟรี  กับสินคาญี ่ปุ �นมากมายไมวาจะเปน เครื ่องสําอาง

ผลิตภัณฑเกี่ยวกับ      
 สุขภาพของใชเครื่องใชไฟฟ�า ตางๆ  เปนตน นมัสการหลวงพอโต  แหงวัดโทโชจิ  หรือ
ท่ีเรียกอีกชื่อวา  นานกาคุซัน เปนวัดที่ต้ังอยูในตัวเมืองฟุกุโอกะ  โดดเดนมากและยังเปน
วัดหลักศาสนาพุทธนิการชินกอน ที่เกาแกมากๆแหงหนึ่งของญี่ปุ�น โดยมีพระพุทธรูปน่ัง
แกะสลักจากไมที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น  สูงถึง  10.8  เมตรและหนักกวา 30 ตัน หลายๆ คน
จะรูจักและเรียกกันในชื่อ ฟุกกุโอกะไดบุสสึ  นอกจากความอลังการแลวพระพุทธรูป
องคน้ีใชเวลาในการสรางยาวนานถึง 4 ปเลยทีเดียว   

     จากน้ันนําทานชอปปم�งยานการคาเท็นจิน  มีสินคาหลากหลายใหเลือกไมวาจะเปนเส้ือผา  
แฟช่ัน              
     รองเทา  รานอาหาร  รานขนม  ฯลฯ 

คํ่า              รับประทานอาหารค่ํา  อิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเทา    



 

 

       

        
 
วันที่ 4  อิสระตามอัธยาศยั  ตลอดทั้งวัน 
เชา           รับประทานอาหาร  ณ  หองอาหารภายในโรงแรม (4) 

***อิสระทองเท่ียวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการเดินทางให
ทาน ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทาง 

                    สถานที่แนะนําในวันอิสระ  สามารถเดินทางไดอยางสะดวก 
1. แถวสถานีฮากาตะ  โซนท่ีมีทั้งอาคารสํานักงานสมัยใหม  และยังคงเหลือตรอก

แบบด้ังเดิม 
2. นากาสุ  โซนบันเทิง  จะเต็มไปดวยแผงลอยขายอาหารในยามคํ่าคืน 
3. สวนโอโฮริ  แหลงพักผอนหยอนใจของชาวเมือง  ท่ีสามารถด่ืมดํ่ากบัประวัติศาสตร 

และศิลปะไดในแหงเดียว 
4. ริมทะเลโมโมจ ิ  แหลงรวมสัญลักษณของฟุกกุโอกะ  ไมวาจะเปนฟุกกุโอกะทาว

เวอร  และพิพิธภัณฑเมืองฟุกกุโอกะ  เปนตน 
5. ยานชอปปم�ง  แคแนล ซิต้ี  หางสรรพสินคาท่ีทันสมัยที่สุดในเกาะ  เปนแหลงรวม

ความบนัเทิงที่สามารถเพลิดเพลินกับรานคา  รานอาหาร  โรงภาพยนตร  และงาน
อีเวนทตางๆ  ได 

*อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง* 



 

 

ที่พัก          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเทา                  
            
วันที่ 5  สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
เชา            นําทานเดินทางสูสนามบินฟุกกุโอกะ 
08.25         ออกเดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร  เท่ียวบินที่  SL301   
                 มีบริการอาหารบนเคร่ือง(5)   
12.30         เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ   
                 พรอมความประทับใจมรูิลืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมต๋ัว พักเด่ียวจายเพ่ิม 
01-05  พย.  2562 20,999 13,999 7,900 
05-09  พย.  2562 19,999 12,999 7,900 
07-11  พย.  2562 20,999 13,999 7,900 
09-13  พย.  2562 19,999 12,999 7,900 
13-17  พย.  2562 20,999 13,999 7,900 
15-19  พย.  2562 20,999 13,999 7,900 



 

 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 8,500 บาท 

 
 

 
 

19-23  พย.  2562 19,999 12,999 7,900 
21-25  พย.  2562 20,999 13,999 7,900 
23-27  พย.  2562 19,999 12,999 7,900 
27 พย. – 1 ธค.  2562 20,999 13,999 7,900 
29 พย. – 3 ธค.  2562 20,999 13,999 7,900 
03-07  ธค.  2562 19,999 12,999 7,900 
05-09  ธค.  2562 24,999 17,999 7,900 
07-11  ธค.  2562 24,999 17,999 7,900 
09-13  ธ.ค. 2562 21,999 14,999 7,900 
11-15  ธค.  2562 20,999 13,999 7,900 
13-17  ธค.  2562 20,999 13,999 7,900 
17-21  ธค.  2562 19,999 12,999 7,900 
19-23  ธค.  2562 21,999 14,999 7,900 
21-25  ธค.  2562 20,999 13,999 7,900 
25-29  ธค.  2562 21,999 14,999 7,900 
27-31  ธค.  2562 25,999 18,999 7,900 



 

 

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  (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

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

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 

กก.) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระที่สนามบินในวัน

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



 

 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 15,000 

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็กอนเดินทางไมนอยกวา 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 (แตสามารถเปลี่ยนช่ือผู
เดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วนั ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่
น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญีปุ่�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกู

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม

ถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน

วันเดินทาง  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมอืง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 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 ไมสามารถขอรับเงนิคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเกบ็คาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการ
วันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบใน
สวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและจะ
ไมรับผดิชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขา
เมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทาง
ของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน
ดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่โดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


