
 

 

รหัสทัวร JWT1903540 
ทัวรญี่ปุ�น ฮิโรชิมา มิยาจิมะ 5 วัน 3 คืน (SL) 
สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว   เสาแดงกลางน้ํา 
1 ใน 3 สะพานไมสวยติดอันดับของญี่ปุ�น 
ชอปสุดมันส Canal City   ศาลเจาริมหาด   ประตูแหงเทพเจา 
ถายรูป ชิคๆ  ถนนกําแพงสีขาว   เมืองประวัติศาสตรฮิโรชิมะ 
สูดอากาศบริสุทธิ์ ที่เมืองตนแบบ Eco Town 

 



 

 

เสนทางสวย    เที่ยวเต็มที่  ไมมีฟรีเดย 

 

 
     

โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง   
( SL314 : 23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบินฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู - ตลาดปลา
คาราโตะ-ศาลเจา Motonosumi Inari - 
อิออน มอลล 

 
 
บน
เคร่ือง 

  YAMAGUCHI  HOTEL 
หรือเทียบเทา 

  
3 สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ 

(Miyajima)- Atomic Bomb Dome-
ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก 

   HIROSHIMA HOTEL 
หรือเทียบเทา 

4 ถนนกําแพงสขีาวเมืองยานาอิ-ศาลเจาอะ
คะมะ-ยานการคาเท็นจิน-คาแนลซิต ี
 

   HAKATA 
หรือเทียบเทา 

 



 

 

 
WIFI FREE ON BUS  น้ําดื่มบริการวันละ 1 ขวด 

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื ้อตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจาก
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  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ �น โดยสายบิน ไทยไลออนแอร 
เท่ียวบินที่ SL314 

 
 
 

5 สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ  สนามบินดอน
เมือง 
( SL315 : 07.50-11.55 ) 
 

 
   



 

 

วันที่ 2  สนามบินฟุกกุโอกะ-คิตะคิวชู-ตลาดปลาคาราโตะ- 
   ศาลเจา Motonosumi Inari-อิออน มอลล 
เชา            รับประทานอาหารบนเคร่ือง 
07.25        เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ�น หลังผานขั้นตอน ศุลกากรเรียบรอย
แลว  

นําทานเดินทางสู คิตะคิวชู เปนเมืองที่อยูทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เปนจุดเช่ือมตอทั้ง
ทางบกและทางนํ้า ระหวางเกาะคิวชู(Kyushu)และเกาะฮอนชู(Honshu)หรือเกาะ
ใหญของญี่ปุ�น  ใหทุกทานไดสูดอากาศบริสุทธิ์  ณ  เมืองตนแบบ  Eco  Town  ที่ดี
ที่สุดแหงเกาะฟุกกุโอกะ จากนั้นนําทานเดินทางไปยังตลาดปลาทองถิ่นคาราโตะ  ให
ทานไดตื่นตาและเลือกชิมอาหารทะเลสดสดมากมาย 

                  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จาก นั ้ นน ํ าท  าน  ศาล เจ  า  Motonosumi Inari ใ น เม ื อ ง  Nagato จั ง หวั ด 
Yamaguchi หันหนาเขาหาทะเล ญี่ปุ�นศาลแหงนี้มีวิวอันสวยงาม ทั้งเสาโทริอิสแีดงท่ี
เรียงราย ทะเลใสสีนํ้าเงิน และพืชพันธุเขียวขจศาลเจาแหงนี้เปนที่ประทับของดวง
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่แยกออกจากศาลเจา Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อ
ประมาณ 60 ปกอน  เลากันวาเทพเจาแปลงกายเปนสุนัขจ้ิงจอกสีขาวไปปรากฏกายใน
ฝนของชาวประมงคนหนึ่งเพื่อบอกใหตั้งศาลเจาในพื้นที่น้ี จุดที่โดดเดนนาประทับใจ
ที่สุดของศาลเจาแหงนี้เห็นจะเปนเสาโทริอิ 123 ตนที่ตั้งเรียงรายเปนระยะทางกวา 
100 เมตร  

 

 



 

 

                    จากนั้นเดินทางสู อิออน มอลล (AEON Mall) เปนหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ต
และชอปปم�งมอลลดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเสื ้อผาเครื ่องนุ งหม 
เครื่องใชไฟฟ�า หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร และมีบริการ
กลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจาก
ตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย    
ที่พัก            YAMAGUCHI  HOTEL  หรือเทียบเทา                  
 
วันที่ 3 สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome- 
 ถนนคนเดินฮอนโด  ริโชเทนไก 
เชา            รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารภายในโรงแรม  
                 นําทานเดินทาง สะพานคินไตเคียว(Kintai-kyo Bridge)  
   ต้ังอยูภายในเมืองอิวาคูนิ(Iwakuni)  

ของจังหวัดยามากูจิ(Yamaguchi) สะพานคนิไตเคียวนับเปน1 ใน 3 สะพานที่สวย
ที่สุดของญี่ปุ�น  เกาะมิยาจิมะ (Miyajima) จังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima) มี
สัญลักษณอันโดงดังคือประตูโทริอิสีแดงสดทีต้ั่งตระหงานอยูกลางทะเล ใหบรรยากาศ
ที่ดูเรนลับชวนพิศวง  

       
เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน   

นําทานเดินทางชม อนุสรณสถานทีไ่ดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกแหงนี้เปนเหมือน
สักขีพยานทางประวัติศาสตรที่บอกเลา  ความนาสะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณูตึกนี้



 

 

รูจักกันในชื่อ Atomic Bomb Dome (Genbaku Dome) เพราะมีลักษณะดานบน
และรูปรางของโครงเหล็กที่เหมือนโดม สถานที่แหงนี้ไดกลายเปนสัญลักษณแทนความ
ตองการกําจัดอาวุธนิวเคลียรในตอนนี ้และในอนาคต และแทนความสําคัญของ
สันติภาพอันยั่งยืน 

 
นําทานชอปปم�งอิสระ ฮอนโดริโชเทนไก (Hondori Shotengai) ซึ่งเปนแหลงชอป
ป  �م งใจกลาง เม ืองของคนฮิโร ชิม าฮอนโดริ  โชเทนไกตั ้งอย ู บนถนนฮอนโดริ  
(Hondori) เปนยานชอปปم�งของเมืองฮิโรชิมา เปนถนนเสนยาวเต็มไปดวยรานคา
รานอาหารตางๆมากมายใหเลือกชอปปم�งกันแบบจุใจ 

 
คํ่า              รับประทานอาหารคํ่า  อิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก          HIROSHIMA  หรือเทียบเทา                  
 
 



 

 

วันที่ 4   ถนนกําแพงสขีาวเมืองยานาอ-ิศาลเจาอะคะมะ-ยานการคาเท็นจิน-คาแนลซิต ี
เชา              รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารภายในโรงแรม 

นําทานชม ถนนกําแพงสีขาวเมืองยานาอิ มีระยะทางทั้งหมด 200 เมตร และขนาน
กับแมนํ้ายานาอิกาวะที่ไหลผานตัวเมือง ในป 1984 เขตทั้งหมดไดรับการจัดใหเปน
อาคารอนุรักษทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญ ส่ิงที่สามารถสังเกตไดจากอาคารเหลานี้
คือคอนขางแคบ และขยายยาวออกไปดานหลัง บานที่แคบแตมีความลึกนี้แตเดิม
เรียกวา “อุนะกิ โนะ เนโดะโกะ” แปลวารังปลาไหลในภาษาญี่ปุ�น นอกจากบรรดา
อาคารเหลานี้ คุณจะไดพบกับพิพิธภัณฑและสามารถลองการทอผา 

 

                   
 
เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน 



 

 

นําทานเดินทางชม ศาลเจาอะคะมะ ศาล
เจาเศราๆ ที่สรางอุทิศแกจักรพรรดินอย 
ศาลเจาที่ต้ังอยูเพียงไมกี่รอยเมตรจาก
ชองแคบคันมอน (Kanmon Strait) น้ัน
คอนขางเศรา สรางอุทิศแกจักรพรรดินอย
อายุหกปที่เสียชีวิตในทะเลไมไกลจากที่น่ี 
ในระหวางสงคราม Dan-no-ura ในป 
1185 จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานการคา
เท็นจิน  มีสินคาหลากหลายใหเลือก ไมวาจะเปนเสื้อผา แฟช่ัน  รองเทา รานอาหาร 
รานขนม ฯลฯ จากน้ันนําทาน คาแนลซิต ีเปนศูนยการคาและความบันเทิงขนาดใหญ
ในเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ�น ไดรบัการขนานนามวาเปน "เมืองที่อยูในเมือง" 
ประกอบดวยรานคา รานกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนยเกม โรงภาพยนตร โรงแรม
สองแหง และคลองที่ไหลผานกลางศูนยกลางคา 

   
คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า  อิสระตามอัธยาศํย 
ที่พัก          HAKATA  หรือเทียบเทา                 
  
วันที่ 5  สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
เชา            นําทานเดินทางสูสนามบินฟุกกุโอกะ 
07.50 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL 315  
 

*** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง *** 



 

 

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมตั๋ว พักเดี่ยวจายเพ่ิม 
03-07  ม.ค.  2563 23,999 17,999 7,900 
04-08  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 
07-11  ม.ค.   2563 21,999 15,999 7,900 
08-12  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 
09-13  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 
10-14  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 
11-15  ม.ค.   2563 21,999 15,999 7,900 
14-18  ม.ค.   2563 21,999 15,999 7,900 
15-19  ม.ค.   2563 23,999 17,999 7,900 
16-20  ม.ค.   2563 23,999 17,999 7,900 
17-21  ม.ค.   2563 23,999 17,999 7,900 
18-22  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 
21-25  ม.ค.  2563 22,999 16,999 7,900 
22-26  ม.ค.  2563 23,999 17,999 7,900 
23-27  ม.ค.  2563 23,999 17,999 7,900 
24-28  ม.ค.   2563 23,999 17,999 7,900 
25-29  ม.ค.   2563 22,999 16,999 7,900 

28 มค. – 01 กพ  2563 22,999 16,999 7,900 
29 มค. – 02 กพ.  63 23,999 17,999 7,900 
30 มค. – 03 กพ.  63 23,999 17,999 7,900 
31  มค. – 04  กพ.  63 23,999 17,999 7,900 



 

 

01-05  กพ.  2563 22,999 16,999 7,900 
04-08  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 
05-09  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 
06-10  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 
07-11  ก.พ. 63 27,999 21,999 7,900 
08-12  ก.พ. 63 28,999 22,999   7,900 
11-15  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 
12-16  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 
13-17  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 
14-18  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 
15-19  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 
18-22  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 
19-23  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 
20-24  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 
21-25  ก.พ. 63 23,999 17,999 7,900 
22-26  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 
25-29  ก.พ. 63 22,999 16,999 7,900 

26  กพ. – 01 มีค  63 23,999 17,999 7,900 
27  กพ. – 02 มีค  63 23,999 17,999 7,900 
28  กพ. – 03 มีค  63 23,999 17,999 7,900 
29  กพ. – 04 มีค  63 22,999 16,999 7,900 

03-07  มีค.  63 22,999 16,999 7,900 
04-08  มี.ค.  63 23,999 17,999 7,900 
05-09  มี.ค.  63 23,999 17,999 7,900 
06-10 มี.ค.  63  23,999 17,999 7,900 
07-11  มี.ค.  63 22,999 16,999 7,900 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10-14  มี.ค.  63 22,999 16,999 7,900 
11-15  มี.ค.  63 23,999 17,999 7,900 
12-16  มี.ค.  63 23,999 17,999 7,900 
13-17  มี.ค.  63 23,999 17,999 7,900 
14-18  มี.ค.  63 22,999 17,999 7,900 
17-21  มี.ค.  63 22,999 16,999 7,900 
18-22  มี.ค.  63 23,999 17,999 7,900 
19-23  มี.ค.  63 23,999 17,999 7,900 
20-24  มี.ค.  63 23,999 17,999 7,900 
21-25  มี.ค.  63 22,999 16,999 7,900 
24-28  มี.ค.  63 22,999 16,999 7,900 
25-29  มี.ค. 63 23,999 17,999 7,900 
26-30  มี.ค.  63 22,999 16,999 7,900 
27-31  มี.ค.  63 23,999 17,999 7,900 

28  มี.ค. – 01 เมย.  2563 22,999 16,999 7,900 



 

 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 1,500 บาท/ทริป  

(ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (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 1,500 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 จัดการให) 

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
สําหรับผูสูบบุหร่ี / 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 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งท้ังส้ิน 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


