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สดูอากาศบรสิทุธิ�ที�หมูบ่า้นในหุบเขายฟูอุนิ 
เที�ยวเมอืงออนเซน็โบราณ  คันนาวะ 
จุดชมววิยอดเขาอะโสะ  แบบ 360 องศา ไดคังโบ 
ชมิของอร่อยๆ และชอ้ปที�ศนูยช์อ้ปปิ�งเมอืงเกา่ 
นมัสการเทพเจา้ศักดิ�สทิธิ�  ยโูทค ุ อนิาร ิ  
ไหวพ้ระขอพรกับพระพุทธรูปไมท้ี�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น 
อสิระหนึ�งวันเตม็  สัมผัสวถิญีี�ปุ่ นแบบชลิล์ๆ  
 

WIFI FREE ON BUSนํ �าด ื�มบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
( SL314:23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบนิฟกุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุหมู่บา้นยูฟอุนิ-ทะเลสาบ
ครินิ-เมอืงออนเซน็โบราณคนันาวะ 
 

บน
เครื�อง 

  TOYO KAN HOTEL 
หรือเทยีบเทา่ 
 

3 จุดชมววิไดคังโบ-มลิค์โรด-ปราสาทคุมาโมโต ้
(ดา้นนอก)-ซากรุะโนะบาบะ-ดวิตี�ฟร-ีหลวงพ่อโตฟกุกโุอกะ-ย่าน
การคา้เทน็จนิ 

   AZ WAJIRO  
หรือเทยีบเทา่ 

 
4 
 

 
อสิระตามอัธยาศัย 

   AZ WAJIRO  
หรือเทยีบเทา่ 
 

5 สนามบนิฟกุกโุอะ-กรุงเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 
( SL315:08.25-12.30 ) 

บน
เครื�อง 
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หากทา่นมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเคร ื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื�อต ั�วเคร ื�องบนิ
ประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตุผลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

 
 

วนัที� 1 กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.30       พรอ้มกนัที�  สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชั �น3  อาคารผูโ้ดยสาร ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์
สายการบนิไทยไลออ้น แอรโ์ดยม ี

เจา้หนา้ที�ของบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกใน 
การเชค็อนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัที�น ั�งของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกที�น ั�งไดแ้ละทางสาย

การบนิเป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 
23.55  ออกเดนิทางสูส่นามบนิฟกุกโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น  โดยสายการบนิ 
                 ไลออ้น แอร ์ เที�ยวบนิที�  SL314 
 

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

 
วนัที� 2  สนามบนิฟุกกโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุหมูบ่า้นยฟูุอนิ-ทะเลสาบครินิ- 

                    เมอืงออนเซ็นคนันาวะ 
เชา้  รบัประทานอาหารบนเครื�อง(1) 
07.25  เดนิทางถงึสนามบนิฟุกกโุอกะประเทศญี�ปุ่ น  หลังผา่นขั�นตอน   
                  ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นนมสัการเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้ ณ  ศาล   เจา้ดาไซฟุ เท็นมนักุ  

เป็นศาลเจา้ที�ดงึดดูนักทอ่งเที�ยวไดม้ากถงึ   
                  700,000  คนต่อปี   
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  จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กนัที�หมูบ่า้นยูฟุอนิหมูบ่า้นนอ้ยนา่รักๆ  ในหบุเขาอัน
แสนอบอุน่มรีา้นขายของเรยีงรายสองขา้งทาง ใหไ้ดเ้ลอืกชมิ  ชม  แชะถา่ยรปูกันเพลนิ ๆ  และ
ถา่ยรปูสวยๆ  ราวภาพวาดในฝันที�ทะเลสาบครินิ  ที�ไมห่า่งจากหมูบ่า้นยฟูอุนินัก 

  อสิระเดนิชมหมูบ่า้นยูฟุอนิฟลอรร์ลัหมูบ่า้นจําลองสไตลย์โุรปโบราณ  
 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นําทา่นเดนิทางไปยังเซ็นคนันาวะที�ตั �งอยู่ในเมอืงเบปปุ  จังหวัดโออติะ  บนเกาะควิช ู คันนาวะ  
เป็นพื�นที�ที�มจํีานวนออนเซ็นนํ�าพุรอ้นธรรมชาต ิ มากที�สดุในญี�ปุ่ น  ไมว่า่จะเดนิไปทางไหนกจ็ะเห็น
ไอควันที�มาจากบ่อออนเซ็นทําใหรู้ส้กึผ่อนคลาย  อกีทั �งมีรา้นอาหาร  รา้นขนม  รา้นขายของที�
ระลกึตา่ง ๆ  มจีุดแชเ่ทา้ใหบ้รกิารฟรี  มรีา้นอาหารที�ใชไ้อนํ�าออนเซ็นในการนึ�ง  เป็นอีกรูปแบบ
อาหารที�มเีอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใครที�มแีค่ที�นี�ที�เดยีว  ที�สามารถลิ�มลองรสชาดที�เป็นธรรมชาตไิด ้
อยา่งดเียี�ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นําทา่นเดนิทางไปยังหา้งสรรพสนิคา้ออิอนใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้อปุโภค  บรโิภค  มากมาย  
ทั �งเสื�อผา้  รองเทา้  เครื�องสําอาง  อกีทั �งยังมรีา้นอาหารและรา้นขนมต่างๆ  ใหบ้รกิารอกีมากมาย 
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เย็น           รบัประทานอาหารคํ�า  อสิระตามอธัยาศยั 
 
ที�พกั          ASO  SKYBLUE  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
 

วนัที� 3 จดุชมววิไดคงัโบ-ถนนมลิคโ์รด-ปราสาทคุมาโมโต-้ซากรุะโนะบาบะ 

                  ดวิตี�ฟร-ีหลวงพอ่โต ฟุกกโุอกะ-ยา่นการคา้เท็นจนิ 

เชา้          รบัประทานอาหาร  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชมจดุชมววิไดคงัโบจากระดับความสงู  936  เมตร เหนอืระดับนํ�าทะเลเป็นจุดสูงสุดของรมิยอด
เขา  เป็นจุดที�สามารถสัมผัสกับว ิวอันสวยงามของแอ่งกระทะ  ที�เกดิจากการปะทุของภูเขา
ไฟอะโสะ  เปรยีบเสมอืนยนือยู่บนสรวงสวรรคเ์ลยทเีดยีว  สําหรับความหมายของชื�อไดคังโบ  คอื
ยอดเขาที�มวีวิอันย ิ�งใหญ ่ จากนั �นนําทา่นเดนิทางตามถนนที�ทอดยาวตั �งแตเ่ขารอบนอกทางใตข้อง
ภเูขาอะโสะ  ยาวไปจรดฝั�งตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างทางจะมีจุดชมววิสุดยอดที�เรยีกว่า  
เสน้ทางสูล่าพวิตา้  ทัศนยีภาพที�เห็นนี�เป็นเหมือนกับเกาะลอยฟ้าที�ปรากฏในอนเิมะของสตูดโิอ
จบิบล ิ เรื�อง  ลาพวิตา้  พลกิตํานานเหนือเวหา   

 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  อสิระตามอธัยาศยั 
 
  นําทา่น เดนิชอ้ป ชมิ  ย่านชอ้ปโบราณโจซงัเอ็น

ใกลก้ับปราสาทคุมาโมโต ้ เป็นอีกหนึ�งสถานที�ที�
ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเที�ยวเป็นจํานวนมาก อกี
ทั�งยังมีแหล่งเรยีนรูห้รือศกึษาประวัติความเป็นมา 
และวัฒนธรรมโตจ้ากอดีตถงึปัจจุบัน  ชอ้ปสินคา้
ราคาถูกที�ดวิตี�ฟรี  กับสินคา้ญี�ปุ่ นมากมายไม่ว่าจะ
เป็น เครื�องสําอางผลติภณัฑเ์กี�ยวกับสุขภาพของใช ้
เครื�องใชไ้ฟฟ้า ตา่งๆ  เป็นตน้ นมัสการหลวงพ่อโต  
แห่งวัดโทโชจ ิ หรอืที�เรียกอกีชื�อว่า  นานกาคุซัน 
เป็นวัดที�ตั �งอยูใ่นตัวเมอืงฟกุโุอกะ  โดดเดน่มากและ
ยังเป็นวัดหลักศาสนาพุทธนกิารชนิกอน ที�เกา่แกม่ากๆแหง่หนึ�งของญี�ปุ่ น โดยมพีระพุทธรปูนั�ง
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แกะสลักจากไมท้ี�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น  สงูถงึ  10.8  เมตรและหนักกว่า 30 ตัน หลายๆ คนจะรูจ้ัก
และเรยีกกนัในชื�อฟุกกโุอกะไดบสุสนึอกจากความอลังการแลว้พระพุทธรูปองคน์ี�ใชเ้วลาใน
การสรา้งยาวนานถึง 4 ปีเลยทีเดียว  จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งย่านการคา้เท็นจนิ  มีสนิคา้
หลากหลายใหเ้ลอืกไมว่า่จะเป็นเสื�อผา้  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 ทา่นสามารถ

สอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 

สถานที�แนะนําในวนัอสิระ  สามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวก 

1. แถวสถานฮีากาตะ  โซนที�มทีั �งอาคารสํานักงานสมัยใหม ่ และยงัคงเหลอืตรอกแบบดั �งเดมิ 
2. นากาส ุ โซนบนัเทงิ  จะเต็มไปดว้ยแผงลอยขายอาหารในยามคํ�าคนื 
3. สวนโอโฮร ิ แหลง่พักผ่อนหยอ่นใจของชาวเมอืง  ที�สามารถดื�มดํ�ากบัประวัตศิาสตร ์และศลิปะได ้

ในแหง่เดยีว 
4. รมิทะเลโมโมจ ิ แหลง่รวมสญัลักษณ์ของฟกุกโุอกะ  ไม่ว่าจะเป็นฟกุกโุอกะทาวเวอร ์ และ

พพิธิภณัฑเ์มอืงฟกุกโุอกะ  เป็นตน้ 
5. ยา่นชอ้ปปิ�ง  แคแนล ซติี�  หา้งสรรพสนิคา้ที�ทนัสมยัที�สุดในเกาะ  เป็นแหลง่รวมความบันเทงิที�

สามารถเพลดิเพลนิกบัรา้นคา้  รา้นอาหาร  โรงภาพยนตร ์ และงานอเีวน้ทต์า่งๆ  ได ้
*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง* 

ที�พกั          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
 



 
 
 
 
 

8 | 08JP2224   PJP71-SL_ 

วนัที� 5  สนามบนิฟุกกโุอกะ-กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้          นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟุกกโุอกะ 
08.25         ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ เที�ยวบนิที�  SL301 
มบีรกิารอาหารบนเครื�อง(5) 

12.30        เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  ประเทศไทย  โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
สําคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวท่านเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 

 
 

 
 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืต่างประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรม 

อันเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตุสดุวสิยัต่างๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�ว 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 

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 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ(ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 8,500บาท 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั�นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู่ (2-3 ทา่น) ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อีกครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรบัผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น
ไม่เกนิ 15 วัน)**ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทํา 
วซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,700บาท** 

 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับ
การยื�นรอ้งขอวซีา่ 

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 
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 คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ทา่นละ1,500 บาท/ทรปิ ชาํระที�สนามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ

หัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 %(กรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี) 

 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกบั
เตรยีมเอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรียมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ
มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมตั ิ

 หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้ เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเกบ็เงนิทั �งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
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หมายเหตุ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่นในกรณนีี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ท ี�จะ
เปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณทีี�สูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตสุุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ั�วเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารใน
ข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้ (เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

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

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

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานัก
ระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพ ื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธ ิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
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 เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

 กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณพีเิศษ 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
 การจดัการเรื�องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด

บุหรี�ได ้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั �นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีื�น ๆ  

 กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิ�ม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์ และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

 เนื�องจากการเดนิทางทอ่งเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธ ิ� ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ�งที�ทา่นไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิารหาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ�งใหท้า่น เนื�องจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจา่ย

ไปลว่งหนา้ทั �งหมดแลว้ 

 บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถ
บัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวนันั �นๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้ โดย
มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั �นๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณพีาสปอรต์ตา่งชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกบัทวัร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรื�องการทาํวีซา่ในการเขา้ประเทศ
ญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบในสว่นนั�นๆ ซึ�งหากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวี
ซา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีที�ทา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ�นตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ี�ทา่นชําระเรียบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มีหนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึ�งหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณใีดๆทั�งสิ�น ทางสายการบนิ 

หรือ เจา้หนา้ที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธิ�ไม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ ดังนั �นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุ

กระทรวงการตา่งประเทศเพื�อทาํหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�

บรษัิทเร็วที�สดุ เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส่้งเอกสารมาที�บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที�

ยังไมอ่อกบตัรโดยสาร ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั�วเครื�องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ 



 
 
 
 
 

13 | 08JP2224   PJP71-SL_ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญตั่�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีที�ทา่นไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 

 

*เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 

 

 
 

 

 
 


