
  

 

 

 

 

 

 

 

สดูอากาศบรสิทุธิ�ที�หมูบ่า้นในหบุเขายฟูอุนิ 
เที�ยวเมอืงออนเซน็โบราณ  คนันาวะ 
จดุชมววิยอดเขาอะโสะ  แบบ 360 องศา ไดคงัโบ 
ชมิของอรอ่ยๆ และชอ้ปที�ศนูยช์อ้ปปิ1งเมอืงเกา่   



  

 

 

 

นมัสการเทพเจา้ศกัดิ�สทิธิ�  ยโูทค ุ อนิาร ิ  
ไหวพ้ระขอพรกบัพระพทุธรปูไมท้ี�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น 
อสิระหนึ�งวนัเต็ม  สมัผัสวถิญีี�ปุ่ นแบบชลิล์ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI FREE ON BUS � นํ �าดื�มบรกิารวนัละ 1 ขวด 

 
     

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง   
( SL314 : 23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบนิฟุกโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุหมูบ่า้นยฟูอุนิ-
ทะเลสาบครินิ-เมอืงออนเซ็นโบราณคนันาวะ 
 

บนเครื�อง   TOYO KAN  HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
  

3 จดุชมววิไดคงัโบ-มลิค์โรด-ปราสาทคมุาโมโต ้
(ดา้นนอก)-ซากรุะโนะบาบะ-ดวิตี�ฟร-ีหลวงพอ่โตฟกุกโุอ
กะ-ยา่นการคา้เท็นจนิ 

   AZ WAJIRO  
หรอืเทยีบเทา่ 
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อสิระตามอธัยาศยั 

   AZ WAJIRO  
หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 สนามบนิฟุกกโุอะ-กรงุเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 
( SL315 : 08.25-12.30 ) 

บนเครื�อง 
         



  

 

 

 

หากทา่นมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซื�อต ัOวเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทาํการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซื�อต ัOวเครื�องบนิ
ประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตผุลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิVท ี�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
วนัที� 1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.30         พรอ้มกนัที�  สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชั 1น3  อาคารผูโ้ดยสาร                                                      
                 ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้น แอร ์โดยม ี    
                 เจา้หนา้ที�ของบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกใน 
                 การเชค็อนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัที�น ั�งของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกที�น ั�งได ้ และทางสาย     
การบนิเป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 
23.55         ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟกุกโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น  โดยสายการบนิ 
                 ไลออ้น แอร ์ เที�ยวบนิที�  SL314  
  

** สําคญัมาก !! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  
 

วนัที� 2  สนามบนิฟกุกโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุหมูบ่า้นยฟูอุนิ-ทะเลสาบครินิ- 
                    เมอืงออนเซ็นคนันาวะ 
เชา้             รบัประทานอาหารบนเครื�อง (1) 
07.25         เดนิทางถงึสนามบนิฟกุกโุอกะ  ประเทศญี�ปุ่ น  หลงัผา่นขั 1นตอน   
                  ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  นําทา่นนมสัการ เทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้ ณ  ศาล   
                   เจา้ดาไซฟ ุเท็นมนัก ุ เป็นศาลเจา้ที�ดงึดดูนักทอ่งเที�ยวไดม้ากถงึ   

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น  



  

 

 

 

                  700,000  คนตอ่ปี   
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             จากนั1นนําทา่นเดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กนัที� หมูบ่า้นยฟูอุนิ  หมูบ่า้น 
               นอ้ย น่ารักๆ  ในหบุเขาอนัแสนอบอุน่ มรีา้นขายของเรยีงรายสองขา้งทาง  
               ใหไ้ดเ้ลอืกชมิ  ชม  แชะถา่ยรปูกนัเพลนิ ๆ  และถา่ยรปูสวยๆ  ราว 
               ภาพวาดในฝันที�ทะเลสาบครินิ  ที�ไมห่า่งจากหมูบ่า้นยฟูอุนินัก  
               อสิระเดนิชมหมูบ่า้นยฟูอุนิฟลอรร์ลั  หมูบ่า้นจําลองสไตลย์โุรปโบราณ  
เที�ยง        รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร(2) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

นําทา่นเดนิทางไปยงั เซ็นคนันาวะ  ที�ตั 1งอยูใ่นเมอืงเบปป ุ  จังหวดัโออติะ  
บนเกาะควิช ู คนันาวะ  เป็นพื1นที�ที�มจํีานวนออนเซน็นํ1าพรุอ้นธรรมชาต ิ มาก
ที�สดุในญี�ปุ่ น  ไมว่า่จะเดนิไปทางไหนก็จะเห็นไอควนัที�มาจากบอ่ออนเซน็ทํา
ใหรู้ส้กึผอ่นคลาย  อกีทั 1งมรีา้นอาหาร  รา้นขนม  รา้นขายของที�ระลกึตา่ง ๆ  มี
จดุแชเ่ทา้ใหบ้รกิารฟร ี  มรีา้นอาหารที�ใชไ้อนํ1าออนเซน็ในการนึ�ง  เป็นอกี
รปูแบบอาหารที�มเีอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนใครที�มแีคท่ี�นี�ที�เดยีว  ที�สามารถลิ1ม
ลองรสชาดที�เป็นธรรมชาตไิดอ้ยา่งดเียี�ยม 

       
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     นําทา่นเดนิทางไปยัง หา้งสรรพสนิคา้ออิอน  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื1อสนิคา้   
      อปุโภค  บรโิภค  มากมาย  ทั 1งเสื1อผา้  รองเทา้  เครื�องสําอาง  อกีทั 1งยงัม ี
      รา้นอาหารและรา้นขนมตา่งๆ  ใหบ้รกิารอกีมากมาย 

เย็น           รบัประทานอาหารคํ�า  อสิระตามอธัยาศยั 
ที�พกั         ASO  SKYBLUE  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
 
วนัที� 3        จดุชมววิไดคงัโบ-ถนนมลิคโ์รด-ปราสาทคมุาโมโต-้ซากรุะโนะบาบะ 
                  ดวิตี�ฟร-ีหลวงพอ่โต ฟกุกโุอกะ-ยา่นการคา้เท็นจนิ 
เชา้          รบัประทานอาหาร  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ชมจดุชมววิไดคงัโบ  จากระดบัความสงู  936  เมตร เหนอืระดบันํ1าทะเล   
              เป็นจดุสงูสดุของรมิยอดเขา  เป็นจดุที�สามารถสมัผัสกบัววิอนัสวยงาม  
              ของแอง่กระทะ  ที�เกดิจากการปะทขุองภเูขาไฟอะโสะ  เปรยีบเสมอืนยนื 
              อยูบ่นสรวงสวรรคเ์ลยทเีดยีว  สําหรับความหมายของชื�อไดคังโบ  คอื 
              ยอดเขาที�มวีวิอนัยิ�งใหญ ่ จากนั1นนําทา่นเดนิทางตามถนนที�ทอดยาว 
              ตั 1งแตเ่ขารอบนอกทางใตข้องภเูขาอะโสะ  ยาวไปจรดฝั�ง 
              ตะวนัออกเฉียงเหนอื  ระหวา่งทางจะมจีดุชมววิสดุยอดที�เรยีกวา่  เสน้ทาง 
               สูล่าพวิตา้  ทศันยีภาพที�เห็นนี1เป็นเหมอืนกบัเกาะลอยฟ้าที�ปรากฏในอน ิ
              เมะของสตดูโิอจบิบล ิ เรื�อง  ลาพวิตา้  พลกิตํานานเหนอืเวหา   
 
เที�ยง       รบัประทานอาหารกลางวนั  อสิระตามอธัยาศยั 

     นําทา่น เดนิชอ้ป ชมิ  ยา่นชอ้ปโบราณโจซงัเอ็น ใกลก้บัปราสาทคมุาโมโต ้ เป็น 
 อกีหนึ�งสถานที�ที�ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเที�ยวเป็นจํานวนมาก อกีทั 1งยงัมแีหลง่เรยีนรูห้รอืศกึษา                       
ประวตัคิวามเป็นมา และวฒันธรรมโตจ้ากอดตีถงึปัจจบุนั 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ชอ้ปสนิคา้ราคาถกูที�ดวิตี1ฟร ี กบัสนิคา้ญี�ปุ่ นมากมายไมว่า่จะเป็น เครื�องสําอางผลติภณัฑเ์กี�ยวกบั      

 สขุภาพของใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้า ตา่งๆ  เป็นตน้ นมสัการหลวงพอ่โต  แหง่วัดโทโชจ ิ หรอืที�เรยีกอกีชื�อ
วา่  นานกาคซุนั เป็นวัดที�ตั 1งอยูใ่นตัวเมอืงฟกุโุอกะ  โดดเดน่มากและยังเป็นวัดหลักศาสนาพทุธนกิาร
ชนิกอน ที�เกา่แกม่ากๆแหง่หนึ�งของญี�ปุ่ น โดยมพีระพุทธรูปนั�งแกะสลักจากไมท้ี�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น  สงู
ถงึ  10.8  เมตรและหนักกว่า 30 ตัน หลายๆ คนจะรูจั้กและเรียกกันในชื�อ ฟุกกุโอกะไดบุสส  ึ 
นอกจากความอลงัการแลว้พระพทุธรปูองคน์ี1ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึ 4 ปีเลยทเีดยีว   

     จากนั1นนําทา่นชอ้ปปิ1งยา่นการคา้เท็นจนิ  มสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกไมว่า่จะเป็นเสื1อผา้  แฟชั�น              
     รองเทา้  รา้นอาหาร  รา้นขนม  ฯลฯ 

คํ�า              รบัประทานอาหารคํ�า  อสิระตามอธัยาศยั 
ที�พกั          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่    
       
         
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที� 4  อสิระตามอธัยาศยั  ตลอดท ั�งวนั 
เชา้           รบัประทานอาหาร  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (4) 

***อสิระทอ่งเที�ยวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 
ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 

                    สถานที�แนะนําในวนัอสิระ  สามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวก 

1. แถวสถานฮีากาตะ  โซนที�มทีั 1งอาคารสํานักงานสมยัใหม ่ และยงัคงเหลอืตรอกแบบดั 1งเดมิ 



  

 

 

 

2. นากาส ุ โซนบนัเทงิ  จะเต็มไปดว้ยแผงลอยขายอาหารในยามคํ�าคนื 
3. สวนโอโฮร ิ  แหลง่พักผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืง  ที�สามารถดื�มดํ�ากบัประวตัศิาสตร ์และศลิปะ

ไดใ้นแหง่เดยีว 
4. รมิทะเลโมโมจ ิ  แหลง่รวมสญัลกัษณ์ของฟกุกโุอกะ  ไมว่า่จะเป็นฟกุกโุอกะทาวเวอร ์  และ

พพิธิภณัฑเ์มอืงฟกุกโุอกะ  เป็นตน้ 
5. ยา่นชอ้ปปิ1ง  แคแนล ซติี1  หา้งสรรพสนิคา้ที�ทนัสมยัที�สดุในเกาะ  เป็นแหลง่รวมความบนัเทงิที�

สามารถเพลดิเพลนิกบัรา้นคา้  รา้นอาหาร  โรงภาพยนตร ์ และงานอเีวน้ทต์า่งๆ  ได ้
*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง* 
ที�พกั          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
            
วนัที� 5  สนามบนิฟกุกโุอกะ-กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้            นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟกุกโุอกะ 
08.25         ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ เที�ยวบนิที�  SL301   
                 มบีรกิารอาหารบนเครื�อง(5)   
12.30         เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  ประเทศไทย  โดยสวสัดภิาพ   
                 พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัOว พกัเดี�ยวจา่ยเพิ�ม 
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 



  

 

 

 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 8,500 บาท 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัPวเครื�องบนิโดยสารชั 1นประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื1อเพลงิ 
� คา่ที�พักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัที�ระบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่อาหาร ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่เขา้ชม ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่รถนําเที�ยว ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

13-17  พย.  2562 20,999 13,999 7,900 
15-19  พย.  2562 20,999 13,999 7,900 
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 



  

 

 

 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี    คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

� คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั 1ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั 1นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทํา 

วซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,700 บาท** 
� หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับ

การยื�นรอ้งขอวซีา่ 

� คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี1าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั1นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

� คา่ภาษีนํ1ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัPวเครื�องบนิไปแลว้ 

� คา่นํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

� คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ชาํระที�สนามบนิในวนัเชค็อนิ (คา่ทปิ
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

� กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกบั
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 

� การชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตัPวเครื�องบนิ 
มฉิะนั1นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

� หากทา่นที�ตอ้งการออกตัPวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบตัร
โดยสารทกุครั 1ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ1น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

� หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 1งหมด 

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั 1งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไดต้าม
กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 



  

 

 

 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิVยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิVท ี�จะ
เปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตจุาํเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ัOวเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่น
จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตัPวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ1นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้ (เชน่ 
เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานัก
ระยะสั 1น 

3. ในขั 1นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ1นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

� ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ1ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ1นกอ่นวนัเดนิทาง  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  



  

 

 

 

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

� เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั 1งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 1งหมด 

� กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื1อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 

� รายการนี1เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั 1งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

� การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 1งนี1ข ึ1นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

� กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั1นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

� มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 1งสิ1นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั1น 

� ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

� กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

� สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ1งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถใน
การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 1งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตาม
โปรแกรม 

� เนื�องจากการเดนิทางทอ่งเที�ยวในครั 1งนี1 เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ� ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ�งที�ทา่นไมต่อ้งการ
ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหท้า่น เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการ
จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทั 1งหมดแลว้ 

� บรกิารนํ1าดื�มทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั1นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั 1งนี1ข ึ1นอยูก่บัสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนั1นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 



  

 

 

 

� กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเชค็เรื�องการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั1นๆ ซึ�งหากวนัเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

� กรณีที�ทา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ1นตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

� หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของทา่นชาํรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ1า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ
ทั 1งสิ1น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ�ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดงันั1นกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี
ชาํรดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไป
อา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษัิทเร็วที�สดุ เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก
ทา่นไดส้ง่เอกสารมาที�บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยงัไมอ่อกบตัรโดยสาร ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้มม่ี
คา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัPวเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ1นจรงิทั 1งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญต่ัPวเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 
วนั ทั 1งนี1ข ึ1นอยูก่บักระบวนการและขั 1นตอนของแตล่ะคณะ 

� กรณีที�ทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทั 1งสิ1น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ�ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั 1งสิ1น 

 

*เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 
บรกิารเพิ�มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 
 

 


