
 

 

รหัสทัวร JWT1903267 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุโอกะ สบายๆสไตล ฟุกุ 5 วัน 3 คืน (SL) 
สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมูบานในหุบเขายูฟุอิน 
ชิมของอรอยที่ตลาดเชาแบบบานๆ  โยบุโกะ  
นมัสการเทพเจาศักด์ิสิทธิ์  ยูโทคุ  อินาริ   
เช็คอิน  มหัศจรรยอุโมงคป�าสนลานตน 
ไหวพระขอพรกับพระพุทธรูปไมที่สูงท่ีสุดในญี่ปุ�น 
 

 



 

 

 
     

โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง   
( SL314 : 23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบินฟุกุโอกะ-หมูบานยูฟุอิน-ทะเลสาบ
คิริน-ซากุระโนะบาบะ-ทาเรือนางาส ึ
 

บน
เคร่ือง 

  TOYO KAN  HOTEL 
หรือเทียบเทา 

  
3 เมืองน้ําพุรอนอนุเซน-ศาลเจายูโทค-ุ

โรงงานผลิต-สาเกประจําเมือง-หางอิออน 
   ROUTE INN SAGA 

หรือเทียบเทา 
4 ตลาดเชาโยบุโกะ-อุโมคป�าสนลานตน-ชอป

ปم�ง-ริมทะเล Marinoha City-หลวงพอ
โตฟุกกุโอกะ-ยานการคาเท็นจิน 

   AZ WAJIRO  
หรือเทียบเทา 

 
5 สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพฯ  สนามบิน

ดอนเมือง 
( SL315 : 08.25-12.30 ) 
 

 บน
เคร่ือง 

  



 

 

 
 

WIFI FREE ON BUS  น้ําดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื ้อตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผล
เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุม



 

 

ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง 
บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 

 วันที่ 1  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู โดยสารขาออกระหวางประเทศ 

สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกกุโอกะ ประเทศญี่ปุ �น โดยสายบิน ไทยไลออนแอร 
เท่ียวบินที่ SL314 

 
วันที่ 2  สนามบินฟุกกุโอกะ-หมูบานยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน-ซากุระโนะบาบะ 

                      ทาเรือนางาส ึ
เชา              รับประทานอาหารบนเคร่ือง (1) 
07.25         เดินทางถึงสนามบินฟุกกุโอกะ ประเทศญีปุ่�น หลังผานข้ันตอนศุลกากรเรียบรอยแลว 

นําทาน เดินทางไปสูดอากาศยามเชากันทีห่มูบานยูฟุอิน หมูบานนอย นารักๆ ในหุบ
เขาอันแสนอบอุน มีรานขายของเรียงรายสองขางทาง ใหไดเลือกชิม-ชม-แชะถายรูป
กันเพลินๆ อิสระเดินชมหมูบานยูฟุอินฟลอรรัล  หมูบานจําลองสไตลยุโรปโบราณ    

  

 
 
 



 

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
                  นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ น่ังเรือเฟอรรี่ ผอนคลาย สบายสบาย กอนนําทานเดิน

ทางเขาที่พัก สัมผัสวิวทะเล และลมเย็นๆ ในระหวางทางจะมีนกนางนวลนอยบินมา
เทียบขางๆเรือ  รอใหทุกทานไดถายรูปและมอบขนมขาวเกรยีบใหเปนอาหาร 

 

 
 
เย็น             รับประทานอาหารคํ่า  ณ  ภตัตาคาร (3) 
                  พิเศษ!!!  บุฟเฟ�หขาปูยักษ  แบบไมอ้ัน  เสริฟพรอมนํ้าจิ้มซีฟู�ดรสเด็ด 
ที่พัก           TOYOKAN  HOTEL  หรือเทียบเทา                  
 
วันที่ 3  เมืองน้ําพุรอนอุนเซน-ศาลเจายูโทคุ-โรงงานสาเก-หางอิออน 
เชา            รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารภายในโรงแรม (4) 

 



 

 

เมืองนํ้าพุรอนอุนเซน เปนเมืองที่อยูใกลกับยอดเขาอุนเซน บริเวณรอบๆ เต็มไปดวย
บอนํ้าพุรอน  จึงทําใหเมืองนี้ถูกปกคลุมไปดวยกลุมควันจากไอรอน กลิ่นกํามะถันจาก
บอน้ําพุรอน เปนสถานที่พักตากอากาศสําหรับชาวตะวันตกแหงแรกในญี่ปุ�น นําชมบอ
นรกแหงอุนเซน เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ไดรับการยอมรับจากนักทองเที่ยว
ทั่วโลกใหเปนบอนํ้าพุรอนอันดับหนึ่งในคิวชู เลยทีเดียว  ตั้งอยูในอุทยานแหงแรกของ
ประเทศญี่ปุ�น ที่ชื่อวา อุนเซน อะมะกุซะ มีบอใหชมราวๆ 30 บอ  
(บางบออาจมีคาใชจายเพิ่มเติม) หลังจากชมบอกันจุใจแลว ใหทุกทานไดผอนคลาย
อิริยาบท  
แชเทาสบายๆ ที่ออนเซ็นแชเทาที่ยาวที่สุดในญี่ปุ�น  กับอุณภูมิความรอนถึง 40 องศา  
มีที ่นั ่งแชยาวถึง 105 เมตร พรอมกับชมวิวทะเลงามๆ หรือจะเดินไปบนทางเดิน
คอนกรีตที่ต้ังใจทําไวสําหรับนวดเทาโดยเฉพาะก็จะรูสึกผอนคลายเชนกัน  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน  อิสระตามอัธยาสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 นมัสการศาลเจาเกาแกของเมืองซากะ ที่มีอายุหลายรอยป เปนทีป่ระทับของเทพเจา
ศักดิ์สิทธิ์ มีผูคนชาวเมืองมาสักการะ ขอพรเกี่ยวกับการเกษตร และธุรกิจ  การคาตางๆ 
ใหประสบความสําเร็จสรางขึ้นประมาณป คศ.1688 เปนศาลเจาอินาริที่ใหญ และ
สําคัญเปนอันดับ 3 รองจาก ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต และศาลเจาคะซะมา อินาริ 
ในอิบารากิ นําทานแวะชมแหลงผลิตเหลาสาเกดังประจําเมือง ใหทานไดลิ้มชิมและชม
กรรมวิธีการผลิตสาเก รสเยี่ยมประจําเมือง พรอมทั้งเลือกซื้อไวเปนของฝากไดอีกดวย
กอนเดินทางเขาที่พัก แวะหางสรรพสินคาอิออน ใหทานไดเลือกซื้อของจิปาถะตางๆ 
ขนม  อรอยๆ หลากหลายแบบทั้งยังมีเสื้อผา รองเทา เครื่องสําอาง ใหเลือกซื้อเปน
ของฝากอีกดวย 

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า  อิสระตามอัธยาสัย 
ที่พัก          ROUTE INN  SAGA  HOTEL  หรือเทียบเทา                  
 
วันที่ 4  ตลาดเชาโยบุโกะ-อุโมงคป�าสนลานตน-เมืองทาริมทะเล มารินอ ซิตี้  
    หลวงพอโตฟุกกุโอกะ-ยานการคาเท็นจิน 
เชา            รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารภายในโรงแรม (5) 

นําทุกทานชมตลาดเชาโยบุโกะสไตลวิถีแบบชาวบาน เปนตลาดที่มีมานานกวา 90 ป 
และตั้งอยูใกลกับกระแสนํ้าทะเล เก็งไคนาดะ ซึ่งเปนแหลงของปลาที่อาศัยอยูอยาง
มากมาย ทําใหท่ีน่ีเปนทาของอาหารทะเล อาทิปลาหมึก และปลาหลากหลายชนิด ราน
ตางๆ จะเริ่มเปดตั้งแต 7.30 – 12.00  สามารถเดินในตรอกทางเดิน ที่มีระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร จําหนายสินคาจากทะเล ชิมหอยเมน สดสด ปลาหมึกสด  หอย
ยาง  ฯลฯ  และของแปรรูปอาทิ ผักผลไม และสินคาเบ็ดเตล็ดตางๆ    



 

 

                      
 

แวะชมอุโมงคตนไมแหงป�าสนดํา นิจ ิโนะ มัตสึบาระ อุโมงค ธรรมชาติ ที่มีความ
สวยงามทอดยาวรมิหาด 4.5 กม. ติดอันดับ 1 ใน 3 ป�าสนที่มีขนาดใหญท่ีสุดของ
ญี่ปุ�น  เปนป�าสนที่ปลูกขึ้นเพื่อกันลมมรสุมอันรุนแรงจากทะเล  ที่จะมาทําลายพืชผล
ทางการเกษตรของชาวบาน เปนอีกสถานที่ที่ใหความรมรื่นอุดมสมบรูณมากๆ ทําให
รูสึกสบายๆ และชุมปอดแบบสุดๆ   
 

 
 



 

 

 
 

จากนั้นชอปปم�ง ณ MARINOA CITY OUTLET ที่ใหญสุดบนเกาะคิวชู ตั้งอยูในเมือง
ฮากาตะ  จังหวัดฟุกกุโอกะ ติดริมทะเล ทําใหมีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแกการเดิน
เลนและชอป  อีกทั้งยังมีรานอาหาร สวนสนุก ชิงชาสวรรค  มากมาย  รวมอยูดวย  มี
สินคาแบรนดเนมในราคาที่เปนมิตร  หลากหลายยี่หอ ไมวาจะเปนของตางประเทศ 
หรือยี่หอของญี่ปุ�นเองก็มีดีไซนที่เปนเอกลักษณ   
ใหเลือกชอปไดเต็มที ่

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  อิสระตามอัธยาสัย 



 

 

 
 

นมัสการหลวงพอโต แหงวัดโทโชจ ิหรือที่เรียกอีกช่ือวา นานกาคุซันเปนวัดที่ตั้งอยูใน
ตัวเมืองฟุกุโอกะ โดดเดนมาก และยังเปนวัดหลักของศาสนาพุทธนิการชินกอน ที่
เกาแกมากๆ  แหงหน่ึงของญี่ปุ�น  โดยมีพระพุทธรูปน่ังแกะสลักจากไมที่สูงที่สดุใน
ญี่ปุ�น  สูงถงึ  10.8  เมตร และหนักกวา  30  ตัน  หลายๆ  คนจะรูจักและเรียกกันใน
ช่ือ ฟุกกุโอกะไดบุสสึ  นอกจากความอลังการแลวพระพุทธรูปองคน้ีใชเวลาในการสราง
ยาวนานถึง 4 ปเลยทีเดียว จากน้ันนําทานชอปปم�งยานการคาเท็นจิน  มีสินคา
หลากหลายใหเลือก ไมวาจะเปนเส้ือผา แฟชั่น  รองเทา รานอาหาร รานขนม ฯลฯ 

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า  อิสระตามอัธยาสัย 
ที่พัก          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเทา                 
  
วันที่ 5  สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
เชา            นําทานเดินทางสูสนามบินฟุกกุโอกะ 
08.25 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL 301  
 

*** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ***(6) 
 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมตั๋ว พักเดี่ยวจายเพ่ิม 
02 – 06  พย.  2562 22,999 15,999 7,900 
06 – 10  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 
08-12  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 
12-16  พย.  2562 22,999 15,999 7,900 
14-18  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 
20-24  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 
22-26  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 
26-30  พย.  2562 22,999 15,999 7,900 

28 พย. – 02 ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 
30 พย. – 04 ธค.  2562 22,999 15,999 7,900 

04-08  ธค.  2562 27,999 20,999 7,900 
06-10  ธค.  2562 27,999 20,999 7,900 
10-14  ธค.  2562 22,999 15,999 7,900 
12-16  ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 
14-18  ธค.  2562 22,999 15,999 7,900 
18-22  ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 
20-24  ธค.  2562 24,999 17,999 7,900 
24-28  ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 
26-30  ธค.  2562 24,999 17,999 7,900 



 

 

 
 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป  

(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
อัตราคาบริการรวม 

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

ตามกรรมธรรม) 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง (เน่ืองจาก

ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวี
ซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
วีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ �นประกาศใหยื ่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

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

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 20,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ



 

 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนช่ือ
ผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ �นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 



 

 

จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จดัการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ �น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม

ถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ

ตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ



 

 

ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการ
วันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบใน
สวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 



 

 

ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้ส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


