
 

 

รหัสทัวร JWT1903269 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุชิมา ไดมอน 5 วัน 3 คืน (SL) 
นมัสการพระพุทธรูปยืนองคใหญที่สุดในโลก 
ชมหมูบานโบราณ OUCHIJUKU 
เสนทางความงามของของธรรมชาติ โกะชิกินุมะ 
เสนหแหงขุนเขาอีโมริ   
ชมทะสาบกระจก อินาวาชิโระ 
 

 
 



 

 

 

 

 
     

โปรแกรมการเดนิทาง เช้ เที�ย คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
( SL300 : 01.00-09.10 ) 

    

2 สนามบนินารติะ-พระพุทธรปูยนือชุคิ-ุหา้งออิอน    DORMY INN 
KORIYAMA 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ศาลเจา้ฮานทิส-ึโกะชกินิมุะ-ทะเลสาบอนิาวาชโิระ-
ปราสาทซรึกุะ-เขาอโิมร-ิรา้นดองก ิโฮเต 

   DORMY INN 
KORIYAMA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 หมูบ่า้นโบราณ โออจุ ิจคู-ุมรดกโลกนกิโก-้สะพาน
ชนิเคยีว-ลาลา การเ์ดน้ 

   ROUTEINN 
TSUCHIURA 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  
( SL301 : 11.00-16.15 ) 

    
 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

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

 สายการบินมีบริการ จําหนาย อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวรไม
รวมคาอาหาร) 

 

 
 
 
 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

 

 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได 

และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 
วันที่ 2  พระพุทธรูปยืน อุชิคุ - AEON TOWN SHOPPING MALL 
09.10 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 

ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ ** 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารกลางวัน  นําทานนมัสการพระพุทธรูปอุชิคุได
บุทสึ  ป  คศ.1995  ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุค  วา
เปนรูปปم�นพระพุทธรูปหลอจากทองสัมฤทธ์ิ  ปางยืน  ที่
สูงที่สุดในโลก  มีความสูงถึง  120  เมตร  ดานในมี
สถานที่สามารถนั่งเขียนบทสวดมนต  และมีองค
พระพุทธรูปจําลอง  (ไมรวมคาเขาชมดานใน 700 
เยน ) 
ชอปปم�งหางสรรพสินคาอิออน  มีสินคาใหเลือกมากมาย  
ไมวาจะเปน  เส้ือผา  แฟชั่น  รองเทา  อุปโภค  บรโิภค  ขนมขบเค้ียวตางๆ  เปน
ตน   
 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  FUKUSHIMA HOTEL  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 ศาลเจาฮานิทสึ-ทะเลสาบ Goshiki-numa-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-
ปราสาทซึรุกะ-ภูเขาอีโมร ิ(Iimori Hill)-อิสระชอปปم�ง ดองกิโฮเต (Don 
Quijote)   

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน  นําทาน และสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของ ศาลเจาฮานิทส ึ ศาลเจาแหงน้ีไดจด
ทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก  กอนถูกเผา  และภายหลังไดรับการ
บูรณะซอมแซม  ปจจบุันเปนอีกหน่ึงสถานที่  ที่มีชื่อเสียงในดานความสวยงาม  
และการเพลิดเพลินกับการชมใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวง  หากเปนชวงฤดู
หนาวก็จะมีความสวยงามทีแ่ปลกตาไปอีกบรรยากาศ 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางชม Goshiki-

numa เปนกลุมของทะเลสาบภูเขาไฟ
หาแหงตั้งอยูที่เชิงภูเขาบันไดในใจกลาง
ยานทะเลสาบของบันได - โกจุน 
Kitashiobara ฟูกูชิมาประเทศญีปุ่�น 
Goshiki-numa กอตวัขึ้นเมื่อ Mount 
Bandai ปะทุขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 
1888 จากน้ันนําทาน สัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค แหงเมืองฟุกคุชมิะ 
ทะเลสาบอินาวะชิโระ เปนทะเลสาบที่มีความสวยงามนํ้าใส จนสามารถมองเห็น
เปนภาพสะทอน ราวกบักระจกสวรรคเลยทีเดียว  อีกทั้งยังเปนที่นิยมในการมา



 

 

ถายทําภาพยนตร ตางๆมากมายเปนทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
ตั้งอยูในบริเวณอุทยานแหงชาติบันไดอะซะฮ ี จังหวดัฟุคุชมิะ เหมาะอยางยิ่งกับ
การเปนจุดเช็คอิน ถายภาพเกๆไมวาจะเปนชวงใบไมเปลี่ยนส ีหรือหนาหนาวก็ให
ความสวยงามไมยิ่งหยอนไปกวากัน 

             
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทซึรุกะ  หรือปราสาทนกกระเรียนขาว  ซ่ึงที่น่ีเปน

มากกวาปราสาท  แตเปนเสนหของรองรอยทางประวัติศาสตรที ่ผสมผสานกับ
ตํานานความกลาหาญของเหลาซามูไรนักรบ  ชุดสุดทายของญี่ปุ�น  ทัศนียภาพ
รอบๆเปนคูนํ ้าลอมรอบ  หนาหนาวจะมีหิมะปกคลุม  ขาวโพลนสมศํกดิ ์ศรี
ปราสาทกระเรียนขาว  ใหทุกทานไดถายรูปบริเวณรอบๆปราสาท (หากตองการ
เขาชมปราสาทจะมีคาใชจายตางหากทานละ 600เยน) 

 



 

 

              

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

จากนั ้นนําทานชมสถานที ่ประวัติศาสตร 
ภูเขาอีโมริ (Iimori Hill) เปนภูเขาที่อยูใกล
กับเมือง Aizuwakamatsu จังหวัดฟูกูชิมา
ประเทศญี่ปุ�น เปนสถานที่สําคัญในการฆาตัว
ตายของสมาชิกของ Byakkotai ในสงคราม 
Boshin ภูเขาอีโมริ (Mt.Iimori-yama) จะ
เปนถนน 2 ขางทางมีรานอาหาร ขนมของ
กิน ของเลนขาย เราเดินตรงเขาไปดานในเพื่อขึ้นไปดานบนเขาชมวิวเมือง Aizu-
Wakamatsu มุมสูง นอกจากนี ้จะพาชม ความไมธรรมดาของ วัดซาเซเอโด 
(Sazaedo) สร างข ึ ้น เม ื ่ อในป   พ.ศ . 2339 บนภ ู เขาอ ี โมริ  (Mt.Iimori-
yama) ของเมืองไอซุวากามัตสึ แหงจังหวัดฟุคุชิมะ (Fukushima) เปนวัดที่มี
อาคารเปนรูปทรงหกเหลี่ยมขนาดสามชั้น มีความสูงถึง 16.5 เมตรเลยเชียว เดิมมี
รูปปم�นพระพุทธรูปจํานวน 33 รูปหรือที่เรียกวา Kannon ตั้งอยูตามบันไดลาด 
สามารถเดินวนชมวัดได  



 

 

                   จากนั้นนําทุกทานอิสระชอปปم�ง รานดิสเคานทสโตรชื่อดัง ดองกิโฮเต (Don 
Quijote) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวา "ดองกี้" เพราะมีสินคาเรียงรายเยอะ
มากๆ เรียกไดวามีวางขายเกือบทุกอยาง  
เพลิดเพลินชอปตามอัธยาศัย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  FUKUSHIMA  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4 หมูบานญี่ปุ�นโบราณ โออูจิจูคุ Ouchijuku-เที่ยวอิสระในเมืองนิกโก(Nikko)-

ศาลเจาฟูทาระซัง-ลาลา การเดน สึคุบะ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานญี่ปุ�นโบราณ โออูจิจูคุ เปนเมืองบนเสนทาง
การคาอาอิซุนิชิไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึ่งเชื่อมตอเมืองอิซุ
กับนิกโกในชวงสมัยเอโดะ ปจจุบันนี้บานสไตลญี่ปุ�นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว
เปนอยางดี และดัดแปลงเปนรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ 
อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทราตยาง 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเที่ยวอิสระภายในเมือง นิกโก(Nikko) มีชื่อเสียงโดงดังในเรื ่อง
ความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก 
UNESCO เชน ศาลเจาโทโชกุ (Toshogu) และวัดรินโนจิ(Rinnoji) เพราะใน
อดีตนิกโกเคยเปนศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายชินโต ทําใหมีศาลเจาและวัดที่
สวยงามหลายแหง นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่สวยงามที่อุทยานแหงชาติโอคุนิกโก



 

 

(Okuniko) ที่มีทั้งภูเขาและทะเลสาบ จากนั้นนําทานชมความงดงาม ศาลเจาฟู
ทาระซัง Futarasan Shrine ศาลเจาแหงนี้นี่มีอายุกวาพันป ศาลเจาฟูทาระซัง
นั้นกอตั้งขึ้นในป 782 โดย Shodo Shonin พระสงฆผูนําพุทธศาสนาเขามายัง
เมืองนิกโก เปนสถานที่สักการะเทพเจา 3 องค คือ โอกูนินูชิ ทาโงริฮิเมะ และอา
จิซูกิตากาฮิโกเนะ โดยสรางขึ้นเพื่ออุทิศแดเทพอันศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาทั้งสามแหง
เม ืองนิกโก ค ือ ภูเขานันตาอิ (Mount Nantai) ภูเขาเนียวโฮะ (Mount 
Nyoho) และภูเขาทะโระ (Mount Taro) มีบรรยากาศฤดูใบไมผลิ มีตนไม
ศักดิ์สิทธิ์และยังสามารถมองเห็นหองโถงหลักซึ่งอยูทางดานหลังอยางใกลชิด สวน
ที ่หางออกไปอีกราวกิโลเมตรจะมี สะพานชินเกียว (Shinkyo Bridge)อยู ใน
บริเวณศาลเจาฟูทาระซัง 

 

 



 

 

จากนั ้นน ําทานอิสระช อปป ง ณ ลาล�م า การ เด น ส ึค ุบะ (Lala Garden 
Tsukuba) ซูเปอรมาเก็ตขนาดใหญของเมืองอิบารากิ ภายใน นอกจากมีสินคา
มากมายหลายชนิดทั้ง Uniqlo ABC MART Daiso ยังมีรานอาหารและโซนเด็ก
เลนอีกดวย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในซุปเปอร
แหงน้ีตามอัธยาศัย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  TSUSUBA  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ  
08.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออน เท่ียวบินที่ SL301  

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง) 
สายการบินมีบริการ จําหนาย อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร) 
 
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

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

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 



 

 

 
 
อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาไมรวมตั๋ว 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 
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 



 

 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
วีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

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 



 

 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

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

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

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 



 

 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 30 ทาน  

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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



 

 

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ



 

 

เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 
บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
 


