
 
 

 

สดูอากาศบรสิทุธิท์ีห่มูบ่า้นในหบุเขายฟูอุนิ 
เทีย่วเมอืงออนเซน็โบราณ  คันนาวะ 
จดุชมววิยอดเขาอะโสะ  แบบ 360 องศา ไดคังโบ 



 

ชมิของอรอ่ยๆ และชอ้ปทีศ่นูยช์อ้ปป้ิงเมอืงเกา่   
นมัสการเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ ยโูทค ุ อนิาร ิ  
ไหวพ้ระขอพรกับพระพทุธรปูไมท้ีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น 
อสิระหนึง่วันเต็ม  สัมผัสวถิญีีปุ่่ นแบบชลิล์ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง   
( SL314 : 23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบนิฟกุุโอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุหมูบ่า้นยูฟอุนิ-
ทะเลสาบครินิ-เมอืงออนเซ็นโบราณคนันาวะ 

 

บนเครือ่ง   TOYO KAN  HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

  

3 จดุชมววิไดคงัโบ-มลิค์โรด-ปราสาทคมุาโมโต ้
(ดา้นนอก)-ซากรุะโนะบาบะ-ดวิตีฟ้ร-ีหลวงพอ่โตฟกุกโุอ
กะ-ยา่นการคา้เท็นจนิ 

   AZ WAJIRO  
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 
 

 

อสิระตามอธัยาศยั 

   AZ WAJIRO  

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 สนามบนิฟกุกุโอะ-กรงุเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 
( SL315 : 07.50-11.55 ) 

บนเครือ่ง 
         



 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ

บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 

จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.30         พรอ้มกันที ่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้3  อาคารผูโ้ดยสาร                                                       

                 ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้น แอร ์โดยม ี    
                 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน 

                 การเช็คอนิ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้ และทางสาย     

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 
23.55         ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟกุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น  โดยสายการบนิ 

                 ไลออ้น แอร ์ เทีย่วบนิที ่ SL314  
  

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

 
วนัที ่2  สนามบนิฟุกกุโอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ-หมูบ่า้นยูฟุอนิ-ทะเลสาบครินิ- 
                    เมอืงออนเซ็นคนันาวะ 

เชา้             รบัประทานอาหารบนเครือ่ง (1) 
07.25         เดนิทางถงึสนามบนิฟุกกุโอกะ  ประเทศญีปุ่่ น  หลังผา่นขัน้ตอน   
                  ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  น าทา่นนมัสการ เทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้ ณ  ศาล   

                   เจา้ดาไซฟุ เท็นมนัก ุ เป็นศาลเจา้ทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากถงึ   
                  700,000  คนตอ่ปี   

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 
. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

             จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กันที ่หมูบ่า้นยูฟุอนิ  หมูบ่า้น 
               นอ้ย น่ารกัๆ  ในหบุเขาอนัแสนอบอุน่ มรีา้นขายของเรยีงรายสองขา้งทาง  

               ใหไ้ดเ้ลอืกชมิ  ชม  แชะถา่ยรปูกันเพลนิ ๆ  และถา่ยรปูสวยๆ  ราว 
               ภาพวาดในฝันทีท่ะเลสาบครินิ  ทีไ่มห่า่งจากหมูบ่า้นยฟูอุนินัก  

               อสิระเดนิชมหมูบ่า้นยูฟุอนิฟลอรร์ลั  หมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรปโบราณ  
เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร(2) 
 
    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

น าทา่นเดนิทางไปยงั เซ็นคนันาวะ  ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงเบปป ุ จังหวัดโออติะ  

บนเกาะควิช ู  คันนาวะ  เป็นพืน้ทีท่ีม่จี านวนออนเซ็นน ้าพรุอ้นธรรมชาต ิ 
มากทีส่ดุในญีปุ่่ น  ไมว่า่จะเดนิไปทางไหนก็จะเห็นไอควันทีม่าจากบอ่ออน
เซ็นท าใหรู้ส้กึผอ่นคลาย  อกีทัง้มรีา้นอาหาร  รา้นขนม  รา้นขายของที่

ระลกึตา่ง ๆ  มจีดุแชเ่ทา้ใหบ้รกิารฟร ี  มรีา้นอาหารทีใ่ชไ้อน ้าออนเซ็นใน
การนึง่  เป็นอกีรปูแบบอาหารทีม่เีอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนใครทีม่แีคท่ีน่ี่ทีเ่ดยีว  

ทีส่ามารถลิม้ลองรสชาดทีเ่ป็นธรรมชาตไิดอ้ยา่งดเียีย่ม 
       
 

 
 

 
 

 



 
 น าทา่นเดนิทางไปยงั หา้งสรรพสนิคา้ออิอน  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้   

      อปุโภค  บรโิภค  มากมาย  ทัง้เสือ้ผา้  รองเทา้  เครือ่งส าอาง  อกีทัง้ยังม ี

      รา้นอาหารและรา้นขนมตา่งๆ  ใหบ้รกิารอกีมากมาย 
เย็น           รบัประทานอาหารค า่  อสิระตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั         ASO  SKYBLUE  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
 

วนัที ่3        จดุชมววิไดคงัโบ-ถนนมลิคโ์รด-ปราสาทคมุาโมโต-้ซากุระโนะบาบะ 

                  ดวิตีฟ้ร-ีหลวงพอ่โต ฟกุกุโอกะ-ยา่นการคา้เท็นจนิ 

เชา้          รบัประทานอาหาร  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                    ชมจดุชมววิไดคงัโบ  จากระดบัความสงู  936  เมตร เหนือระดับน ้าทะเล   
              เป็นจดุสงูสดุของรมิยอดเขา  เป็นจดุทีส่ามารถสมัผัสกับววิอันสวยงาม  

              ของแอง่กระทะ  ทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟอะโสะ  เปรยีบเสมอืนยนื 
              อยูบ่นสรวงสวรรคเ์ลยทเีดยีว  ส าหรับความหมายของชือ่ไดคงัโบ  คอื 

              ยอดเขาทีม่วีวิอันยิง่ใหญ ่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตามถนนทีท่อดยาว 
              ตัง้แตเ่ขารอบนอกทางใตข้องภเูขาอะโสะ  ยาวไปจรดฝ่ัง 

              ตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหวา่งทางจะมจีดุชมววิสดุยอดทีเ่รยีกวา่  เสน้ทาง 
               สูล่าพวิตา้  ทัศนยีภาพทีเ่ห็นนี้เป็นเหมอืนกบัเกาะลอยฟ้าทีป่รากฏในอน ิ
              เมะของสตดูโิอจบิบล ิ เรือ่ง  ลาพวิตา้  พลกิต านานเหนือเวหา   

 
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั  อสิระตามอธัยาศยั 

     น าทา่น เดนิชอ้ป ชมิ  ยา่นชอ้ปโบราณโจซงัเอ็น ใกลก้ับปราสาทคมุาโมโต ้ เป็น 
 อกีหนึง่สถานทีท่ีไ่ดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นจ านวนมาก อกีทัง้ยงัมแีหลง่เรยีนรูห้รอืศกึษา                       
ประวัตคิวามเป็นมา และวัฒนธรรมโตจ้ากอดตีถงึปัจจบุัน 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

             ชอ้ปสนิคา้ราคาถกูทีด่วิตีฟ้ร ี กับสนิคา้ญีปุ่่ นมากมายไมว่า่จะเป็น เครือ่งส าอางผลติภณัฑเ์กีย่วกับ      
 สขุภาพของใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้า ตา่งๆ  เป็นตน้ นมัสการหลวงพอ่โต  แหง่วัดโทโชจ ิ หรอืทีเ่รยีกอกีชือ่
วา่  นานกาคุซนั เป็นวัดทีต่ัง้อยู่ในตัวเมอืงฟกุุโอกะ  โดดเดน่มากและยังเป็นวัดหลักศาสนาพทุธนกิาร

ชนิกอน ทีเ่กา่แกม่ากๆแหง่หนึ่งของญีปุ่่ น โดยมพีระพทุธรปูน่ังแกะสลักจากไมท้ีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น  สงู
ถงึ  10.8  เมตรและหนักกว่า 30 ตัน หลายๆ คนจะรูจั้กและเรียกกันในชื่อ ฟุกกุโอกะไดบุสส  ึ 

นอกจากความอลังการแลว้พระพทุธรูปองคน์ี้ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึ 4 ปีเลยทเีดยีว   
     จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นการคา้เท็นจนิ  มสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้  แฟชัน่              

     รองเทา้  รา้นอาหาร  รา้นขนม  ฯลฯ 
ค า่              รบัประทานอาหารค า่  อสิระตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่    
       
 

 
 
 

 
                  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่4  อสิระตามอธัยาศยั  ตลอดท ัง้วนั 

เชา้           รบัประทานอาหาร  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (4) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 



 
                    สถานทีแ่นะน าในวนัอสิระ  สามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวก 

1. แถวสถานีฮากาตะ  โซนทีม่ทีัง้อาคารส านักงานสมัยใหม ่ และยงัคงเหลอืตรอกแบบดัง้เดมิ 
2. นากาส ุ โซนบันเทงิ  จะเต็มไปดว้ยแผงลอยขายอาหารในยามค ่าคนื 

3. สวนโอโฮร ิ  แหลง่พักผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืง  ทีส่ามารถดืม่ด ่ากับประวัตศิาสตร ์และศลิปะ
ไดใ้นแหง่เดยีว 

4. รมิทะเลโมโมจ ิ  แหลง่รวมสญัลักษณ์ของฟกุกโุอกะ  ไมว่า่จะเป็นฟกุกโุอกะทาวเวอร ์  และ
พพิธิภณัฑเ์มอืงฟกุกโุอกะ  เป็นตน้ 

5. ยา่นชอ้ปป้ิง  แคแนล ซติี ้ หา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยทีส่ดุในเกาะ  เป็นแหลง่รวมความบันเทงิที่
สามารถเพลดิเพลนิกับรา้นคา้  รา้นอาหาร  โรงภาพยนตร ์ และงานอเีวน้ทต์า่งๆ  ได ้

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
            
 

วนัที ่5  สนามบนิฟุกกุโอกะ-กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้            น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟุกกุโอกะ 

08.25         ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ เทีย่วบนิที ่ SL315   
                 มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง(5)   
12.30         เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  ประเทศไทย  โดยสวัสดภิาพ   

                 พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี    คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 
วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

04-08 ธ.ค.  2562 19,999 17,999 7,900 

05-09 ธ.ค.  2562 19,999 17,999 7,900 

07-11 ธ.ค.  2562 19,999 17,999 7,900 

09-13 ธ.ค.  2562 15,999 14,999 7,900 

11-15 ธ.ค.  2562 16,999 14,999 7,900 

12-16 ธ.ค.  2562 16,999 14,999 7,900 

14-18 ธ.ค.  2562 16,999 14,999 7,900 



 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม
ก าหนดของแต่ละสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ

ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตสุุดวสิยับาง
ประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  



 
 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้ โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้

ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้

เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป

ได ้ ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอื

เดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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