
 

 

รหัสทวัร JWT1903981 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน (SL) 
ถายรูป เช็คอิน บอเดือดสีฟ�าจิโกก ุ1ใน 8บอ ของเมืองเบ็ปปุ 
สนุกสนานกับหิมะเมืองใต  รวมคาเขาลานสกี + กระดานเลือน 
ชอปมันส สนั่นเมือง เอาทเล็ต เท็นจิน + ยานการคาฮามาโนะมาจิแชออนเซ็น
สไตลญี่ปุ�น + ดินเนอรบุฟเฟตขาปูยักษ 

 



 

 

บินตรงสู ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR 
 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 
WIFI FREE ON BUS  นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อนั
เน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษทัฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 

 
 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 
( SL314 : 23.55-07.20 )     

2 
สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซ
ฟุ – หมูบานยูฟุอิน -ทะเลสาบ
คิริน - เมืองเบปปุ ยูมิจิโกกุ 

บน
เคร่ือง 

  
Beppu Station 
(ONSEN) 
หรือเทียบเทา 

3 
โทซุพรีเม่ียม เอาทเล็ท - ลานสกี 
- ยานการคาฮามาโนะมาช ิ

   
Nagasaki area 
hotelหรือ
เทียบเทา 

 
4 
 

สวนสันติภาพนางาซากิ – DUTY 
FREE - ชอปปم�งเทนจิน    

Saga area 
หรือเทียบเทา 
 

5 
สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ  
สนามบินดอนเมือง 
( SL315 : 08.25-12.35 ) 

บน
เคร่ือง    



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
20.30 พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสาร ระหวาง

ประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไลออน แอร โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอย
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกที่นั่งได 

และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 

23.55 ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไลออน แอร 
เท่ียวบินที่ SL314  

  
** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 

เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
 
 
 
 
 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – หมูบานยูฟุอิน – ทะเลสาบคิริน - เมือง
เบปปุ ยูมิจิโกกุ (รวมคาเขาชม 1 บอสีฟ�า) – แชออนเซ็น + ดินเนอรขาป ู
07.20น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น หลังผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอย
แลว   
                นําทานนมัสการ เทพเจาแหงการเรียนรู ณ ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันก ุเปนศาล

เจาทีด่ึงดูดนักทองเที่ยวไดมากถึง 700,000 คนตอป 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                จากน้ันนําทานเดินทางไปสูดอากาศยามเชากันที ่หมูบานยูฟุอิน หมูบานนอย

นารักๆ ในหุบเขาอันแสนอบอุน มีรานขายของเรียงรายสองขางทางใหไดเลือกชิม 
ชม แชะถายรปูกันเพลินๆ และถายรูปสวยๆ  ราวภาพวาดในฝนที่ทะเลสาบคิริน ที่
ไมหางจากหมูบานยูฟอิุนนัก อิสระเดินชม หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล หมูบาน
จําลองสไตลยุโรปโบราณ  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 
 



 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางไป จังหวัดโออิตะ เมืองเบปป ุนําทานชม ยูมิ จิโกกุ เปนหน่ึงใน
แปดของน้ําพุรอนของทัวรขุมนรกเบปปจุิโกกุ น้ําพุรอนท่ีมีลักษณะของบอท่ีเปน
เอกลักษณ ซึ่งมีน้ําเปนสีฟ�าและมีสวนผสมของโคบอลตที่เกิดจากการระเบิดของ
ภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปกอน สีของน้ําพุรอนที่เปนเอกลักษณจึงไดชื่อวา Umi 
ซึ่งแปลวา ทะเล ในภาษาญี่ปุ�น แตอุณหภูมิของน้ําพุรอนคอนขางสูงมากประมาณ 
98C น้ําพุรอนดังกลาวที่เย็นลงใชสําหรับการทํา ashi-yu ซึ่งเปนการจุมเทาลงใน
น้ําพุรอน สิ่งอํานวยความสะดวกของการทํา ashi-yu มีเพียงหลังคาเทาน้ัน ดังนั้น
คุณสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกลาวแมวาจะเปนวันที่ฝนตก นอกจากน้ียังมี
สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูที่ใชรถเข็นเน่ืองจากมีการตดิตั้งราวจับทั่วบริเวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟตขาปู (2) 
ที่พัก          Beppu Station HOTEL หรือเทียบเทา                  



 

 

วันที่ 3 โทซุพรีเม่ียม เอาทเล็ท - ลานสกี - ยานการคาทองถิ่น ฮามาโนะมาชิอารเคต 
 
เชา           รับประทานอาหาร ณ  หองอาหารภายในโรงแรม (3) 
นําทานเดินทางไปยัง โทซุพรีเม่ียมเอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) ตั้งอยูที่เมืองซากะ
(Saga) เรียกไดวาเปนแหลงช็อปปم�งเอาทเล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญอีกแหงนึงของคิวช ู(Kyushu) 
ใหทุกทานช็อปปم�งกันไดอยางสะดวกสบาย โดยเอาทเล็ตแหงน้ีมีสินคาจะมีใหเลือกหลากหลาย 
ตั้งแตระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป ซึ่งจะมรีานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 
150 ราน ใหเลือกช็อปกันแบบจุใจ พรอมโปรโมชั่นเดนๆ ตลอดทั้งป มีครบทั้งผูหญงิ ผูชาย 
และเด็กเล็ก ไมวาจะเปน เส้ือผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค อยาง Coach, Armani, 
Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ เอาทเลท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                ชวงบาย มาสนุกสุดๆ กบัหิมะเมืองใต ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือนบน

หิมะ (รวมคาเขาลานสกี  และคากระดานเลื่อน) ไมรวมคาอุปกรณสกี และคา
เชาชุดตางๆ 

                สมควรแกเวลานําทานไปยัง Hamanomachi Arcade เปนยานชอปปم�งที่อยูใจ
กลางของเมืองนางาซากิ มีทั้งรานอาหาร บาร รานเส้ือผา  รานรองเทา รานขนม 
รานหนังสือ รานขายยาใหทานไดเลือกซื้อ สินคามากมาย 

                อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
ที่พัก          Nagasaki area Hotel หรอืเทียบเทา  
           
วันที่ 4 สวนสันติภาพนางาซากิ – DUTY FREE – ชอปปم�งเทนจิน  
เชา           รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม (4) 
                นําทานเดินทางไปยัง Nagasaki Peace Park 

สวนสันติภาพนางาซากิ ที่น่ีถูกสรางขึ้นมาเพื่อรําลกึ
ถึงเหตุการณทิ้งระเบิดปรมาณู ที่ช่ือวา FAT MAN 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ภายในสวนมีรูปปم�น 
ใหทุกทานไดถายภาพเปนที่ระลึกไดดวย 

 อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ เอาทเลท 
                นําทานเดินทางไปยัง DUTY FREE ให

ทานไดเลือกซื้อสินคาอุปโภค บรโิภค 
มากมาย ทั้งเส้ือผารองเทา  เครื่องสําอาง
ใหบริการอีกมากมาย 

                จากน้ันนาํทานเดินทางไปยัง ยานชอปปم�ง
เทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีก
อยางวา “Downtown Area ของเมือง ฟู
กุโอกะ” ก็ไดซึง่ยานแหงน้ีเน่ียจะเรียกวาเปนยานทีเ่ปรียบเสมือนหัวใจของเมือง 
แถมยังถือวาเปนยานทีม่ีความสําคญัมากๆ ของเกาะคิวชูเลยทีเดียว ยานน้ีมีให



 

 

เลือกเดินชิลกันแบบจใุจสุดๆไมวาจะเปนราคาตางๆ ที่เรียงรายอยูเต็มสองขางฝم�ง
ถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงหางใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมายสินคาใหเลือกซื้อ
หลากหลายชนิดตั้งแต เครื่องใชไฟฟ�า เส้ือผา แบรนเนมดหนังสือ เครื่องสําอาง
ตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย  

                อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
ที่พัก          Saga Area Hotel หรือเทยีบเทา  
 
วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
เชา            นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกโุอกะ 
08.25 ออกเดินทาง โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL315 
                มีบริการอาหารบนเครื่อง  
12.35       เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจมิรูลืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 

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

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท 

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมตั๋ว พักเด่ียวจายเพ่ิม 
07 – 11 ม.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 
10 - 14 ม.ค. 2020 22,999 16,999 8,900 
15 – 19 ม.ค. 2020 22,999 16,999 8,900 
17 – 21 ม.ค. 2020 23,999 17,999 8,900 
21 - 25 ม.ค. 2020 23,999 17,999 8,900 
24 - 28 ม.ค. 2020 23,999 17,999 8,900 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2020 23,999 17,999 8,900 
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2020 23,999 17,999 8,900 

05 – 09  ก.พ. 2020 
ติดวันหยุดมาฆบูชา ลางาน  

2 วัน 
24,999 18,999 8,900 

07 – 11  ก.พ. 2020 
ติดวันหยุดมาฆบูชา ลางาน 1 

วัน 
28,999 20,999 8,900 

13 – 17  ก.พ. 2020 24,999 18,999 8,900 
18 – 22  ก.พ. 2020 23,999 17,999 8,900 
21 – 25  ก.พ. 2020 22,999 16,999 8,900 
23 – 27  ก.พ. 2020 22,999 16,999 8,900 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
คาเขาชม ดงัที่ระบุในรายการ 
คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทาง
ญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 
บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 
กก.) 
คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง 
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 
บาท พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 
หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 

 
 
Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทีย่ว) 
Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เที่ยว) 
Lion Normal Seat – (ราคา 500/เที่ยว) 
 
หมายเหตุสําคัญ !!! ในการอัพเกรดที่น่ังของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะ
อัพเกรดไดก็ตอเม่ือไดทําการสงช่ือออกตั๋วแบบกรุปแลวเทานั้น ไมสามารถจอง หรือ 
อัพเกรดที่น่ังกอนการสงช่ือออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีที่นั่งใหลกูคา
ได จนกวาจะไดมีการสงช่ือออกตั๋วกรุปแลวเทาน้ัน จงึจะสามารถเช็คที่นั่ง และทําการ
อัพเกรดหากที่นั่งดังกลาวยังวางอยู 
โดยราคาในการอัพเกรด (กรณีที่นั่งยังวางอยู) เปนไปตามที่ระบขุางตน 
 
 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปนี ้
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะสั้น 
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไม
ถึง 30 ทาน  
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  



 

 

บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  
บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกนัได   
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบรษิัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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 อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานทีน่อยลง  โดยเปนดุลยพินิจ



 

 

ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว 
บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที ่2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิาร
วันละ 10 ช่ัวโมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรบัผิดชอบใน
สวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดนิทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและจะ
ไมรับผดิชอบคาใชจายตางๆ 
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 
หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบตัรโดยสาร ทานสามารถ



 

 

เปลี่ยนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของ
แตละคณะ 
กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 
 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 


