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บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR 

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านในหุบเขายูฟุอิน ล่องเรือเฟอร์ร่ี ชมทะเลญี่ปุ่น 

สัมผัสไออุ่นเมืองน้ำพุร้อนอันดับหนึ่งของคิวชู  ชิมของอร่อยที่ตลาดเช้าแบบบ้านๆ โยบุโกะ  

นมัสการเทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิ ยูโทคุ  อินาริ  เช็คอิน มหัศจรรย์อุโมงค์ป่าสนล้านต้น 

ไหว้พระขอพรกับพระพุทธรูปไม้ที่สูงท่ีสุดในญี่ปุ่น พักนางาซาก ิ1 คืน พักฟุกุโอกะ 2 คืน 

WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
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โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

( SL314 : 23.55-07.25 ) 
    

2 
สนามบินฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน 

ซากุระโนะบาบะ - ท่าเรือนางาส ึ

บนเครื่อง   TOYO KAN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน – ศาลเจ้ายูโทคุ - โรงงานผลิต 

สาเกประจำเมือง - ห้างอิออน 
   

AZ WAJIRO 

หรือเทียบเท่า 

4 

ตลาดเช้าโยบุโกะ – อุโมค์ป่าสนล้านต้น - ช้อปปิ้ง 

ริมทะเล Marinoha City - หลวงพ่อโตฟกุุโอกะ 

ย่านการค้าเท็นจิน 

 
  

AZ WAJIRO 

หรือเทียบเท่า 

5 
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ  สนามบินดอนเมือง 

( SL315 : 07.50-11.55 ) 

 บนเครื่อง 
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หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความ

กรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้า

ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น

เหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

 
 วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอด

ขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร ์เที่ยวบินที่ SL314 

 

วันที่ 2  สนามบินฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคิริน – ย่านเมืองเก่าซากุระโนะบาบะ - ท่าเรือนางาสึ 

07.25 เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปสูด

อากาศยามเช้ากันที่หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านน้อย น่ารักๆ ในหุบเขาอันแสนอบอุ่น มีร้านขายของเรียงรายสอง

ข้างทาง ให้ได้เลือกชิม-ชม-แชะถ่ายรูปกันเพลินๆ อิสระเดินชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล หมู่บ้านจำลองสไตล์

ยุโรปโบราณ และ ทะเลสาบคิริน 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

นำท่านอิสระชม ย่านเมืองเก่า ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็ง หนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

เป็นจำนวนมากใน จังหวัดคุมาโมโต้ ย่านเมืองเก่านี ้ก็มีแหล่งเรียนรู ้หรือศึกษาประวัติความเป็นมาและ

วัฒนธรรมของเมืองคุมาโมโต้อันยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ วาคุวาคุซะ ไม่ว่าจะช็อปปิ้ง เดินเล่น ถ่ายรูป 

แวะทานร้านอาหารตามแบบฉบับต้นตำรับเมืองคุมาโมโต้ หรือซื้อของฝาก เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรือเฟอร์รี่ 

ผ่อนคลาย สบายสบาย ก่อนนำท่านเดินทางเข้าที่พัก สัมผัสวิวทะเล และลมเย็นๆ ในระหว่างทางจะมีนก

นางนวลน้อยบินมาเทียบข้างๆเรือ รอให้ทุกท่า ได้ถ่ายรูปและมอบขนมข้าวเกรียบให้เป็นอาหาร 
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เย็น รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร (2) พิเศษ!!!บุฟเฟ่ห์ขาปูยักษแ์บบไม่อั้นเสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด 

ที่พัก TOYOKAN  HOTEL  หรือเทียบเท่า                  

 

วันที่ 3  เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน – ศาลเจ้ายูโทคุ – โรงงานสาเก - ห้างอิออน 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับยอดเขาอุนเซน บริเวณรอบๆ เต็มไปด้วยบ่อน้ำพุร้อน  จึงทำให้

เมืองนี้ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันจากไอร้อน กลิ่นกำมะถันจากบ่อน้ำพุร้อน เป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับ

ชาวตะวันตกแห่งแรกในญี่ปุ่น นำชมบ่อนรกแห่งอุนเซน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ

จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนอันดับหนึ่งในคิวชู เลยทีเดียว  ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งแรกของประเทศ

ญี่ปุ่น ที่ชื่อว่า อุนเซน อะมะกุซะ มีบ่อให้ชมราวๆ 30 บ่อ (บางบ่ออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หลังจากชมบ่อกันจุ

ใจแล้ว ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบท  

แช่เท้าสบายๆ ที่ออนเซ็นแช่เท้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น กับอุณภูมิความร้อนถึง 40 องศา มีที่นั่งแช่ยาวถึง 105 

เมตร พร้อมกับชมวิวทะเลงามๆ หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตที่ตั้งใจทำไว้สำหรับนวดเท้าโดยเฉพาะก็จะ

รู้สึกผ่อนคลายเช่นกัน 

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

นมัสการศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ ที่มีอายุหลายร้อยปี เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ มีผู้คนชาวเมือง

มาสักการะ ขอพรเกี่ยวกับการเกษตร และธุรกิจ  การค้าต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จสร้างขึ้นประมาณปี คศ.

1688 เปน็ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ ่และสำคญัเปน็อนัดบั 3 รองจาก ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคะ

ซะม่า อินาริ ในอิบารากิ นำท่านแวะชมแหล่งผลิตเหล้าสาเกดังประจำเมือง ให้ท่านได้ลิ้มชิมและชมกรรมวิธี

การผลิตสาเก รสเยี่ยมประจำเมือง พร้อมทั้งเลือกซื้อไว้เป็นของฝากได้อีกด้วยก่อนเดินทางเข้าที่พัก แวะ

ห้างสรรพสินค้าอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อของจิปาถะต่างๆ ขนม  อร่อยๆ หลากหลายแบบทั้งยังมีเสื้อผ้า 

รองเท้า เครื่องสำอาง ให้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย 

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

ที่พัก           AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเท่า                 
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วันที่ 4  ตลาดเช้าโยบุโกะ – อุโมงค์ป่าสนล้านต้น - เมืองท่าริมทะเล มารินอ ซิตี ้ 

    หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม (4) 

นำทุกท่านชม ตลาดเช้าโยบุโกะ สไตล์วิถีแบบชาวบ้าน เป็นตลาดที่มีมานานกว่า 90 ปี และตั้งอยู่ใกล้กับ

กระแสน้ำทะเล เก็งไคนาดะ ซึ่งเป็นแหล่งของปลาที่อาศัยอยู่อย่างมากมาย ทำให้ที่นี่เป็นท่าของอาหารทะเล 

อาทิปลาหมึก และปลาหลากหลายชนิด ร้านต่างๆ จะเริ่มเปิดตั้งแต่ 7.30 – 12.00  สามารถเดินในตรอก

ทางเดิน ที่มีระยะทางประมาณ 200 เมตร จำหน่ายสินค้าจากทะเล ชิมหอยเม่น สดสด ปลาหมึกสด หอยย่าง 

ฯลฯ และของแปรรูปอาทิ ผักผลไม้ และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ 

                       

 

 

 

 

 

 

 

แวะชม อุโมงค์ต้นไม้แห่งป่าสนดำ นิจิ โนะ มัตสึบาระ อุโมงค์ธรรมชาติ ที่มีความสวยงามทอดยาวริมหาด 

4.5 กม. ติดอันดับ 1 ใน 3 ป่าสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นป่าสนที่ปลูกขึ้นเพื่อกันลมมรสุมอันรุนแรง

จากทะเล ที่จะมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เป็นอีกสถานที่ที่ให้ความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์มากๆ 

ทำให้รู้สึกสบายๆ และชุ่มปอดแบบสุดๆ 
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จากนั้นช้อปปิ้ง ณ MARINOA CITY OUTLET ที่ใหญ่สุดบนเกาะคิวชู ตั้งอยู่ในเมืองฮากาตะ  จังหวัดฟุกุโอ

กะ ติดริมทะเล ทำให้มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การเดินเล่นและช้อป อีกทั้งยังมีร้านอาหาร สวนสนุก 

ชิงช้าสวรรค์ มากมาย รวมอยู่ด้วย มีสินค้าแบรนด์เนมในราคาที่เป็นมิตร  หลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นของ

ต่างประเทศ หรือยี่ห้อของญี่ปุ่นเองก็มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้เลือกช้อปได้เต็มที่ 

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นมัสการหลวงพ่อโต แห่งวัดโทโชจิ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า นานกาคุซัน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟุกุโอกะ โดด

เด่นมาก และยังเป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิการชินกอน ที่เก่าแก่มากๆ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  โดยมีพระพุทธรูป

นั่งแกะสลักจากไม้ที่สูงที่สดุในญี่ปุ่น สูงถึง 10.8 เมตร และหนักกว่า 30 ตัน หลายๆ  คนจะรู้จักและเรียกกันใน

ชื่อ ฟุกุโอกะไดบุสสึ นอกจากความอลังการแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 4 ปีเลย

ทีเดียว  

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านการค้าเท็นจิน มีสินค้าหลากหลายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า แฟชั่น  รองเท้า 

ร้านอาหาร ร้านขนม ฯลฯ 

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

ที่พัก           AZ  WAJIRO  HOTEL  หรือเทียบเท่า                 

  

วันที่ 5  สนามบินฟุกกุโอกะ - สนามบินดอนเมือง 

เช้า             นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกกุโอกะ 

08.25 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 315  

 

*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *** 

 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
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อัตราค่าบริการทัวร์ 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

02 – 06  พย.  2562 22,999 16,999 7,900 

06 – 10  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

08-12  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

12-16  พย.  2562 22,999 16,999 7,900 

14-18  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

20-24  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

22-26  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

26-30  พย.  2562 22,999 16,999 7,900 

28 พย. – 02 ธค.  2562 23,999 17,999 7,900 

30 พย. – 04 ธค.  2562 22,999 16,999 7,900 

04-08  ธค.  2562 27,999 21,999 7,900 

06-10  ธค.  2562 27,999 21,999 7,900 

10-14  ธค.  2562 22,999 16,999 7,900 

12-16  ธค.  2562 23,999 17,999 7,900 

14-18  ธค.  2562 22,999 16,999 7,900 

18-22  ธค.  2562 23,999 17,999 7,900 

20-24  ธค.  2562 24,999 18,999 7,900 

24-28  ธค.  2562 23,999 17,999 7,900 

26-30  ธค.  2562 24,999 18,999 7,900 

 
สําคัญ  กรุณาอ่านเงื-อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื-อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากชําระเงินแล้วทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื-อนไขแล้วและไม่สามารถ เปลี-ยนแปลงเงื-อนไขใดๆ ได้ 

รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี5ยนหรืองดไปบาง 
รายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื5องมาจากได้รับทราบเงื5อนไขก่อนการเดินทางแล้ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิNเริ5มและจบการให้บริการ ที5 สนามบินต้นทางขาไป เท่านัOน  
 
 
 
 
 
 

กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทําการสํารองตัOวเครื-องบิน หรือยานพาหนะ
อื-น ๆ เพื-อใช้เดินทางมาและกลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนื-องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายที-นอกเหนือจากโปรแกรม 

 

อันเนื-องมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน
หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทัTงนีTจะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี) 

ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  (ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง (Infant) ท่านละ 10,000 บาท  

(ไม่มีที่น่ังบนเครื่องบิน) 

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด 

ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้*** 

 

อัตราค่าบริการรวม 

§ ค่าต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
§ ค่าที่พักห้องคู ่(2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

§ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

§ ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
§ ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 
§ ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
§ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

r ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

r ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้น
การยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่

ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ 

วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

r หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอ

วีซ่า 

r ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

r ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
r ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

r ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 

r ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
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Ø กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 20,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสาร

ส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 

Ø การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

Ø หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ 

Ø หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

Ø ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แต่สามารถเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละ
สายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง) 

 

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีน้ี

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือ

เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทาง

บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
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1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

v บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

v ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
v บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
v บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

v บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

v เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

v กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
v รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

v การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที ่พัก ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

v กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

v มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

v ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

v กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ

จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

v สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ

ขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
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v เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั้งหมดแล้ว 

v บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถ

บัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

v กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
ด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือ

ว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 

v กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

v หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร 

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

v กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

บริการเพิ่มเติม Wifi เล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 

 


