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สดูอากาศบรสิทุธิ�ท ี�หมูบ่า้นในหบุเขายฟูอุนิ 
ลอ่งเรอืเฟอรร์ี�  ชมทะเลญี�ปุ่ น 
สมัผสัไออุน่เมอืงนํ�าพรุอ้นอนัดบัหนึ�งของควิชู 
ชมิของอรอ่ยที�ตลาดเชา้แบบบา้นๆ  โยบุโกะ 
นมสัการเทพเจา้ศกัดิ�สทิธิ�  ยโูทคุ  อนิาร ิ  
เช็คอนิมหศัจรรยอ์ุโมงคป่์าสนลา้นตน้ 
ไหวพ้ระขอพรกบัพระพุทธรูปไมท้ี�สงูท ี�สดุในญี�ปุ่ น 
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โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
( SL314:23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบนิฟกุโุอกะ-หมูบ่า้นยฟูอุนิ-ทะเลสาบครินิ 
ซากุระโนะบาบะ-ทา่เรอืนางาส ึ
 

บนเครื�อง   TOYO KANHOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 เมอืงนํ �าพรุอ้นอนุเซน-ศาลเจา้ยโูทค-ุโรงงานผลติ 
สาเกประจาํเมอืง-หา้งออิอน 

   AZ WAJIRO  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ตลาดเชา้โยบุโกะ-อโุมคป่์าสนลา้นตน้-ชอ้ปปิ� ง 
รมิทะเลMarinoha City-หลวงพอ่โตฟกุกโุอกะ 
ยา่นการคา้เท็นจนิ 

   AZ WAJIRO 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

 บนเครื�อง   
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WIFI FREE ON BUSนํ �าดื�มบรกิารวนัละ 1 ขวด 

 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิเพื�อ
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื�อต ั�วเครื�องบนิประเภทที�สามารถเล ื�อนวนัและเวลาเดนิทาง
ได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ
ยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความ
คมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตผุลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ั�งสิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป 
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 
 

 
 
 

วนัที� 1  กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณอาคาร 1 ช ั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิดอนเมอืง 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL)พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหคํ้าแนะนําเพื�อเตรียมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกกโุอกะประเทศญี�ปุ่ นโดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เที�ยวบนิที� SL314 
 
วนัที� 2  สนามบนิฟุกกโุอกะ-หมูบ่า้นยูฟุอนิ-ทะเลสาบครินิ-ซากรุะโนะบาบะ 

 ทา่เรอืนางาส ึ
เชา้ รบัประทานอาหารบนเครื�อง(1) 
07.25เดนิทางถงึสนามบนิฟกุกโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ นหลังผา่นขั �นตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่น 
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 เดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กนัที�หมูบ่า้นยฟูอุนิ หมูบ่า้นนอ้ยนา่รักๆ ในหบุเขาอันแสนอบอุน่ 
มรีา้นขายของเรยีงรายสองขา้งทาง ใหไ้ดเ้ลอืกชมิ-ชม-แชะถา่ยรปูกนัเพลนิๆอสิระเดนิชม 
หมูบ่า้นยฟูอุนิฟลอรรั์ลหมูบ่า้นจําลองสไตลย์โุรปโบราณ และทะเลสาบครินิ 
 

 
 
กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(2) 

นําทา่นอสิระชม ยา่นเมอืงเกา่ ซากรุะ โนะ บาบะ โจไซเอ็งหนึ�งในสถานที�ที�ไดร้ับความสนใจจาก
นักท่องเที�ยวเป็นจํานวนมากใน จังหวัดคุมาโมโตย้่านเมืองเกา่นี�ก็มีแหล่งเรียนรูห้รอืศกึษาประวัติ
ความเป็นมาและวัฒนธรรมของเมืองคุมาโมโตอ้ันยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันที� วาคุวาคุซะ 
ไม่วา่จะชอ็ปปิ�ง เดนิเลน่ ถา่ยรปู แวะทานรา้นอาหารตามแบบฉบับตน้ตํารับเมอืงคุมาโมโต ้หรือซื�อ
ของฝากเปลี�ยนบรรยากาศ นั�งเรอืเฟอรร์ี� ผ่อนคลาย สบายสบาย กอ่นนําทา่นเดนิทางเขา้ที�พักสัมผัส
ววิทะเล และลมเย็นๆ ในระหว่างทางจะมีนกนางนวลนอ้ยบนิมาเทียบขา้งๆเรอื  รอใหทุ้กท่าได ้
ถา่ยรปูและมอบขนมขา้วเกรยีบใหเ้ป็นอาหาร 

 
 
 
เย็น             รบัประทานอาหารคํ�า  ณ  ภตัตาคาร(3) 
พเิศษ!!!  บฟุเฟ่หข์าปูยกัษ์  แบบไมอ่ั �น  เสรฟิพรอ้มนํ�าจิ�มซฟีู้ดรสเด็ด 
ที�พกั           TOYOKAN  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที� 3  เมอืงนํ �าพรุอ้นอุนเซน-ศาลเจา้ยูโทค-ุโรงงานสาเก-หา้งออิอน 
เชา้            รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม(4) 

 
 

เมอืงนํ�าพุรอ้นอนุเซน เป็นเมอืงที�อยูใ่กลก้บัยอดเขาอนุเซน บรเิวณรอบๆเต็มไปดว้ยบอ่นํ�าพุรอ้น  จงึ
ทําใหเ้มอืงนี�ถูกปกคลุมไปดว้ยกลุ่มควันจากไอรอ้น กลิ�นกํามะถันจากบ่อนํ�าพุรอ้น เป็นสถานที�พัก
ตากอากาศสําหรับชาวตะวันตกแหง่แรกในญี�ปุ่ น นําชมบอ่นรกแหง่อนุเซน เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�มี
ช ื�อเสยีงที�ไดร้ับการยอมรับจากนักทอ่งเที�ยวทั�วโลกใหเ้ป็นบอ่นํ�าพุรอ้นอันดับหนึ�งในควิช ูเลยทเีดยีว  
ตั �งอยูใ่นอุทยานแหง่แรกของประเทศญี�ปุ่ น ที�ช ื�อวา่ อนุเซน อะมะกซุะ มบีอ่ใหช้มราวๆ 30 บอ่  
(บางบอ่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ) หลังจากชมบอ่กนัจุใจแลว้ ใหท้กุทา่นไดผ้่อนคลายอริยิาบท  
แชเ่ทา้สบายๆ ที�ออนเซ็นแชเ่ทา้ที�ยาวที�สดุในญี�ปุ่ น  กบัอุณภมูคิวามรอ้นถงึ 40 องศา  มทีี�นั�งแชย่าว
ถงึ105 เมตร พรอ้มกบัชมววิทะเลงามๆ หรอืจะเดนิไปบนทางเดนิคอนกรตีที�ตั �งใจทําไวสํ้าหรับนวด
เทา้โดยเฉพาะกจ็ะรูส้กึผอ่นคลายเชน่กนั  
 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั  อสิระตามอธัยาสยั 
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                  นมัสการศาลเจา้เก่าแกข่องเมอืงซากะ ที�มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นที�ประทับของเทพเจา้ศักดิ�สทิธ ิ� มี
ผูค้นชาวเมอืงมาสักการะ ขอพรเกี�ยวกับการเกษตร และธุรกจิ  การคา้ต่างๆ ใหป้ระสบความสําเร็จ
สรา้งขึ�นประมาณปี คศ.1688 เป็นศาลเจา้อนิารทิี�ใหญ ่และสําคัญเป็นอันดับ 3 รองจาก ศาลเจา้ฟชุมิ ิ
อนิาร ิในเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่าอนิาร ิในอบิารากนํิาทา่นแวะชมแหล่งผลติเหลา้สาเกดงัประจํา
เมอืง ใหท้า่นไดล้ิ�มชมิและชมกรรมวธิกีารผลติสาเก รสเยี�ยมประจําเมอืง พรอ้มทั�งเลอืกซื�อไวเ้ป็นของ
ฝากไดอ้กีดว้ยกอ่นเดนิทางเขา้ที�พัก แวะหา้งสรรพสนิคา้ออิอนใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของจปิาถะต่างๆ 
ขนม  อรอ่ยๆ หลากหลายแบบทั�งยังมเีสื�อผา้ รองเทา้ เครื�องสําอาง ใหเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากอกีดว้ย 

คํ�า             รบัประทานอาหารคํ�า  อสิระตามอธัยาสยั 
ที�พกั          ROUTE INN  SAGA  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
 
วนัที� 4  ตลาดเชา้โยบโุกะ-อุโมงคป่์าสนลา้นตน้-เมอืงทา่รมิทะเล มารนิอ ซติ ี� 
   หลวงพอ่โตฟุกกโุอกะ-ยา่นการคา้เท็นจนิ 
เชา้            รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม(5) 

นําทกุทา่นชมตลาดเชา้โยบโุกะสไตลว์ถิแีบบชาวบา้น เป็นตลาดที�มมีานานกว่า 90 ปี และตั�งอยูใ่กล ้
กบักระแสนํ�าทะเล เก็งไคนาดะ ซึ�งเป็นแหลง่ของปลาที�อาศัยอยูอ่ย่างมากมาย ทําใหท้ี�นี�เป็นท่าของ
อาหารทะเล อาทปิลาหมึก และปลาหลากหลายชนิด รา้นต่างๆจะเริ�มเปิดตั�งแต่ 7.30 – 12.00  
สามารถเดนิในตรอกทางเดนิ ที�มรีะยะทางประมาณ200 เมตร จําหน่ายสนิคา้จากทะเล ชมิหอยเม่น
สดสด ปลาหมกึสด  หอยยา่ง  ฯลฯ  และของแปรรปูอาท ิผักผลไม ้และสนิคา้เบ็ดเตล็ดตา่งๆ 
 

 
 
 

แวะชมอโุมงคต์น้ไมแ้หง่ป่าสนดํา นจิ ิโนะ มัตสบึาระ อโุมงคธ์รรมชาต ิที�มคีวามสวยงามทอดยาวรมิ
หาด 4.5 กม. ตดิอันดบั 1 ใน 3 ป่าสนที�มขีนาดใหญท่ี�สดุของญี�ปุ่ น  เป็นป่าสนที�ปลกูขึ�นเพื�อกนัลม
มรสมุอันรนุแรงจากทะเล  ที�จะมาทําลายพชืผลทางการเกษตรของชาวบา้น เป็นอกีสถานที�ที�ให ้
ความรม่รื�นอดุมสมบรูณ์มากๆ ทําใหรู้ส้กึสบายๆ และชุม่ปอดแบบสดุๆ   
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จากนั�นชอ้ปปิ�ง ณMARINOA CITYOUTLETที�ใหญสุ่ดบนเกาะควิช ูตั �งอยูใ่นเมอืงฮากาตะ  จังหวัดฟกุ
กโุอกะ ตดิรมิทะเล ทําใหม้บีรรยากาศที�สวยงามเหมาะแกก่ารเดนิเลน่และชอ้ป  อกีทั �งยังมรีา้นอาหาร 
สวนสนุก ชงิชา้สวรรค ์ มากมาย  รวมอยู่ดว้ย  มสีนิคา้แบรนดเ์นมในราคาที�เป็นมติร  หลากหลายยี�หอ้ 
ไม่วา่จะเป็นของต่างประเทศ หรอืยี�หอ้ของญี�ปุ่ นเองกม็ดีไีซนท์ี�เป็นเอกลักษณ์   
ใหเ้ลอืกชอ้ปไดเ้ต็มที� 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั  อสิระตามอธัยาศยั 
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นมัสการหลวงพ่อโต แหง่วัดโทโชจ ิหรอืที�เรยีกอกีชื�อวา่ นานกาคซุนัเป็นวัดที�ตั �งอยูใ่นตัวเมอืงฟกุโุอ
กะ โดดเด่นมาก และยังเป็นวัดหลกัของศาสนาพุทธนกิารชนิกอน ที�เกา่แกม่ากๆ  แหง่หนึ�งของญี�ปุ่ น  
โดยมพีระพุทธรูปนั�งแกะสลักจากไมท้ี�สงูที�สุดในญี�ปุ่ น  สงูถงึ  10.8  เมตร และหนักกวา่  30  ตัน  
หลายๆ  คนจะรูจ้ักและเรยีกกนัในชื�อ ฟกุกโุอกะไดบสุส ึ นอกจากความอลงัการแลว้พระพุทธรปูองคน์ี�
ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึ 4 ปีเลยทเีดยีวจากนั �นนําทา่นชอ้ปปิ�งยา่นการคา้เท็นจนิ  มสีนิคา้
หลากหลายใหเ้ลอืกไมว่า่จะเป็นเสื�อผา้ แฟชั�น  รองเทา้ รา้นอาหาร รา้นขนม ฯลฯ 
 

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า  อสิระตามอธัยาสยั 
ที�พกั          AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                 
 
วนัที� 5  สนามบนิฟุกกโุอกะ-กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้            นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิฟกุกโุอกะ 
08.25 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอรเ์ที�ยวบนิที� SL 301 
 

*** บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ***(6) 
 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ีทา่นละ 
2,000 บาท/ทรปิ(ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์ม่รวมต ั�ว พกัเดี�ยวจา่ยเพิ�ม 
02 – 06  พย.  2562 22,999 15,999 7,900 

06 – 10  พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

08-12พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

12-16พย.  2562 22,999 15,999 7,900 

14-18พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

20-24พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

22-26พย.  2562 23,999 16,999 7,900 

26-30พย.  2562 22,999 15,999 7,900 

28 พย. – 02 ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 

30 พย. – 04 ธค.  2562 22,999 15,999 7,900 

04-08  ธค.  2562 27,999 20,999 7,900 

06-10  ธค.  2562 27,999 20,999 7,900 

10-14  ธค.  2562 22,999 15,999 7,900 

12-16  ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 

14-18  ธค.  2562 22,999 15,999 7,900 

18-22  ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 

20-24  ธค.  2562 24,999 17,999 7,900 

24-28  ธค.  2562 23,999 16,999 7,900 

26-30  ธค.  2562 24,999 17,999 7,900 
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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 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

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

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

 คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ท่านละ2,000 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 %(กรณตีอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 

 
สําคญั  กรุณาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไม่สามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเน ื�องมาจากไดร้บัทราบเง ื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

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

 
 

 

 
 

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

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตุสดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 20,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ
มฉิะนั�นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเกบ็เงนิทั �งหมด (แต่สามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไดต้าม
กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

 
 
หมายเหตุ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ท่านในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะ
เปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณทีี�สูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
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ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ั�วเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลบั ทา่น

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารใน
ข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

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

2. สิ�งที�ยนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�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 (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

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

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิ�การเก็บค่านํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นก่อนวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
 เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั �งหมด 
 กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / ปลอด

บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั �นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
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 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั �น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ�ม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

 เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ� ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิารหาก

ระหว่างเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ�งใหท้า่น เนื�องจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจา่ย

ไปล่วงหนา้ทั �งหมดแลว้ 

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

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกบัทวัร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรื�องการทําวีซา่ในการเขา้ประเทศ
ญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั�นๆ ซึ�งหากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวี
ซา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ 

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

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ี�ท่านชําระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ�ง 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มีหนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ 

หรือ เจา้หนา้ที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธิ�ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั �นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเด ินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที�

บรษัิทเร็วที�สุด เพื�อยนืยันการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้่งเอกสารมาที�บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณทีี�

ยังไม่ออกบตัรโดยสาร ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั�วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญตั่�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีที�ทา่นไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 

 

*เม ื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 

 


