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เส้นทางสวย    เที่ยวเต็มที่  ไม่มีฟรีเดย ์

สุดยอดเกาะมชิาลนิสามดาว  เสาแดงกลางน า้ 

1 ใน 3 สะพานไมส้วยตดิอนัดบั  ของญีปุ่่น 
ชอ้ปสุดมนัส ์ Canal  City 

ศาลเจา้รมิหาด  ประตูแห่งเทพเจา้ 
ถ่ายรูป ชคิๆ  ถนนก าแพงสขีาว 
เมอืงประวตัศิาสตรฮ์โิรชมิะ 

สูดอากาศบรสุิทธิ ์ ทีเ่มอืงตน้แบบ Eco  Town 
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WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 
หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซ้ือตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ เพ่ือบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบิน เ พ่ือ

ยืนยนักบัทางเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซ้ือตั๋วเครื่องบนิประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทาง

ได้ อนัเนื่องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเท่ียวบนิ การล่าช้าของสายการบนิ การ

ยุบเท่ียวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมีการเปล่ียนแปลง ซึ่ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่ เหนือการความ

คุมของทางสายการบนิ หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการ

ควบคุมของบร ิษัทฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่ร ับผดิชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ อนึ่ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิร ์ม กรุ๊ป 

ประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 
     

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง   
( SL314 : 23.55-07.25 ) 

    

2 สนามบนิฟุกุโอกะ – คติะควิชู - ตลาดปลาคาราโตะ-
ศาลเจา้ Motonosumi Inari - ออิอน มอลล ์

บนเคร่ือง   YAMAGUCHI  HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

  
3 สะพานคนิไตเคยีว-เกาะมยิาจมิะ (Miyajima)- 

Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดนิฮอนโดรโิชเทนไก 
 

 
 HIROSHIMA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 
4 ถนนก าแพงสขีาวเมอืงยานาอ-ิศาลเจา้อะคะมะ-ย่าน

การคา้เท็นจนิ-คาแนลซิต ี
 

 
 

 HAKATA 
หรอืเทยีบเท่า 

 
5 สนามบนิฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 

( SL315 : 07.50-11.55 ) 
 

 

   

https://www.japanhoppers.com/th/chugoku/iwaguni/kanko/2602/
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 วนัท ี ่1  กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ (SL) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวกตลอดขั ้นตอนการเช็คอิน และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความ

พรอ้มก่อนออกเดินทาง 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบิน ไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL314 

 

วนัที ่2  สนามบนิฟุกกุโอกะ-คติะควิชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจา้ Motonosumi Inari-ออิอน มอลล ์
เช้า            รบัประทานอาหารบนเครือ่ง 
07.25        เดินทางถึง สนามบนิฟุกุโอกะ  ประเทศญ่ีปุ่น หลังผ่านขัน้ตอน ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ คติะควิชู เป็นเมืองท่ีอยู่ทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็นจุดเชื่อมต่อทัง้ทางบกและ

ทางน ้า ระหว่างเกาะคิวชู(Kyushu)และเกาะฮอนชู(Honshu)หรือเกาะใหญ่ของญ่ีปุ่น  ใหทุ้กท่านได ้
สูดอากาศบริสุทธิ์  ณ  เมืองตน้แบบ  Eco  Town  ท่ีดีท่ีสุดแห่งเกาะฟุกกุโอกะ จากนั้นน าท่าน
เดินทางไปยังตลาดปลาทอ้งถ่ินคาราโตะ  ใหท่้านไดต้ื่นตาและเลือกชมิอาหารทะเลสดสดมากมาย 

                  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่าน ศาลเจ้า Motonosumi Inari ในเมือง Nagato จังหวัด Yamaguchi หันหนา้เขา้หา
ทะเล ญ่ีปุ่นศาลแห่งนี้มีวิวอันสวยงาม ทัง้เสาโทริอิสีแดงท่ีเรียงราย ทะเลใสสีน ้าเงิน และพืชพันธุ์

เขียวขจศาลเจา้แห่งนี้เป็นท่ีประทับของดวงวิญญาณศักดิ์ส ิทธิ์ ท่ีแยกออกจากศาลเจา้ Taikodani 
Inari ในจังหวัดชมิาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน  เล่ากันว่าเทพเจา้แปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกสีขาวไป
ปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึ่งเพ่ือบอกใหต้ัง้ศาลเจา้ในพ้ืนท่ีนี้  จุดท่ีโดดเด่นน่าประทับใจ

ท่ีสุดของศาลเจา้แห่งนี้เห็นจะเป็นเสาโทริอิ 123 ตน้ท่ีตัง้เรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร  
 

 
                    จากนั้นเดินทางสู่ ออิอน มอลล ์ (AEON Mall) เป็นหา้งท่ีรวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและชอ้ปป้ิงมอลล

ดว้ยกัน มีสนิคา้หลากหลายครบครันตัง้แต่เสื้อผา้เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใชไ้ฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ 
ตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหาร และมีบริการกล่องส าหรับแพ็คใหฟ้รีดว้ย เรียกว่ามีบริการอ านวย
ความสะดวกใหก้ับนักชอ้ปจากตา่งประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว 

  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั            YAMAGUCHI  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า                  

 
วนัที ่3 สะพานคนิไตเคยีว-เกาะมยิาจมิะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดนิฮอนโด  

รโิชเทนไก 

เช้า            รบัประทานอาหารเช้า  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (1) 
                 น าท่านเดินทาง สะพานคนิไตเคยีว(Kintai-kyo Bridge) ตัง้อยู่ภายในเมืองอิวาคูนิ(Iwakuni)  

ของจังหวัดยามากูจิ(Yamaguchi) สะพานคินไตเคียวนับเป็น1 ใน 3 สะพานท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่น  

เกาะมยิาจมิะ (Miyajima) จังหวัดฮิโรชมิะ (Hiroshima) มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือประตูโทริอิสี
แดงสดท่ีตัง้ตระหง่านอยู่กลางทะเล ใหบ้รรยากาศท่ีดูเรน้ลับชวนพิศวง  

https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/
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เท ีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านเดินทางชม อนุสรณ์สถานที่ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งน้ีเป็นเหมือนสักขีพยานทาง
ประวัติศาสตร์ที่บอกเล่า  ความน่าสะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณูตึกน้ีรูจั้กกันในช่ือ Atomic Bomb Dome 
(Genbaku Dome) เพราะมีลักษณะดา้นบนและรูปร่างของโครงเหล็กที่เหมือนโดม สถานที่แห่งน้ีได ้
กลายเป็นสัญลักษณ์แทนความตอ้งการก าจัดอาวุธนิวเคลียร์ในตอนน้ีและในอนาคต และแทนความส าคัญของ
สันติภาพอันยั่งยืน 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงอิสระ ฮอนโดริโชเทนไก (Hondori Shotengai) ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลาง      

เมืองของคนฮิโรชมิ่าฮอนโดริ โชเทนไกตั ้งอยู่บนถนนฮอนโดริ (Hondori) เป็นย่านชอ้ปป้ิงของ

เมืองฮิโรชมิ่า เป็นถนนเสน้ยาวเต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆมากมายใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงกันแบบจุใจ 

 

                  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั          HIROSHIMA  หรอืเทยีบเท่า         
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วนัที ่4         ถนนก าแพงสขีาวเมอืงยานาอ-ิศาลเจา้อะคะมะ-ย่านการคา้เท็นจนิ-คาแนลซติ ี
เช้า              รบัประทานอาหารเช้า  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (3) 

น าท่านชม ถนนก าแพงสขีาวเมอืงยานาอ ิ มีระยะทางทัง้หมด 200 เมตร และขนานกับแม่น ้ายา
นาอิกาวะท่ีไหลผ่านตัวเมือง ในปี 1984 เขตทั้งหมดไดร้ับการจัดใหเ้ป็นอาคารอนุรักษ์ทาง
วัฒนธรรมท่ีมีความส าคัญ ส ิง่ท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากอาคารเหล่านี้คือค่อนขา้งแคบ และขยายยาว

ออกไปดา้นหลัง บา้นท่ีแคบแต่มีความลึกนี้แต่เดิมเรียกว่า “อุนะก ิโนะ เนโดะโกะ” แปลว่ารังปลา
ไหลในภาษาญ่ีปุ่น นอกจากบรรดาอาคารเหล่านี้ คุณจะไดพ้บกับพิพิธภัณฑ์และสามารถลองการทอ
ผา้ 

 

                   
 
เท ีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านเดินทางชม ศาลเจา้อะคะมะ ศาลเจา้

เศรา้ๆ ท่ีสรา้งอุทิศแก่จักรพรรดินอ้ย ศาลเจา้ท่ี
ตัง้อยู่เพียงไม่กี่รอ้ยเมตรจากช่องแคบคันมอน 
(Kanmon Strait) นั้นค่อนขา้งเศรา้ สรา้งอุทิศ

แก่จักรพรรดินอ้ยอายุหกปีท่ีเสียชีวิตในทะเลไม่
ไกลจากท่ีนี่ ในระหว่างสงคราม Dan-no-ura 
ในปี 1185 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านการคา้

เท็นจนิ  มีสนิคา้หลากหลายใหเ้ลือก ไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อผา้ แฟชั่น  รองเทา้ รา้นอาหาร รา้น
ขนม ฯลฯ จากนั้นน าท่าน คาแนลซติ ีเป็น
ศูนย์การคา้และความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมือง

ฟูกูโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น ไดร้ับการขนานนามว่า
เป็น "เมืองท่ีอยู่ในเมือง" ประกอบดว้ยรา้นคา้ 
รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองท่ีไหลผ่านกลาง

ศูนย์กลางคา้ 

https://www.japanhoppers.com/th/chugoku/iwaguni/kanko/2602/
https://www.japanhoppers.com/th/chugoku/iwaguni/kanko/2602/
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                  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั          HAKATA  หรอืเทยีบเท่า                 
 วนัท ี ่5       สนามบนิฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
เช้า            น าท่านเดินทางสู่สนามบนิฟุกกุโอกะ 

07.50 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL 315  
 

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

 
11.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจมิรูล้ืม 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

▪ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

▪ ค่าท่ีพักหอ้งคู่ (2-3 ท่าน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
▪ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

▪ ค่าอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ 
▪ ค่าเขา้ชม ดังท่ีระบุในรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาทวัรไ์ม่รวมต ัว๋ พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 
28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 

29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 

30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 

31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 

1-5 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 

2-6 ม.ค. 63 39,999 33,999 7,900 
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▪ ค่ารถน าเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ 
▪ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    

ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญ่ีปุ่นได ้

ประกาศยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ี ปุ่น

ไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท า 
วีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับ
การย่ืนรอ้งขอวีซ่า 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกนิกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เก ิน
ขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกนิสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิป

หัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ)ี 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน  
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

➢ หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเก ิดขึ้น 

รวมถึงการล่าชา้ของสายการบินระหว่างประเทศ 
➢ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลิกได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทางไดต้าม
ก าหนดของแต่ละสายการบินกอ่น 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 
ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัร์อืน่ใหถ้ ้าตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ  
ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับาง

ประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ั๋วเครือ่งบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้
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จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอน

การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกดิขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กจิกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท่ีขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติการพ านกั
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส ิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

❖ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

❖ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ 
/ ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พัก ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการ

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
❖ กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านั้น 

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ี

ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพ่ิม  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถใน
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การบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตาม
โปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ตอ้งการ

ไดร้ับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้าน เนื่องจากทางบริษัทไดท้ าการ

จองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การ
บริการของรถบัสน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาติท่ีตอ้งการเดินทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวีซ่าในการเขา้

ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวันเดินทางผู ้
เดินทางไม่ไดข้อวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ 

❖ กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเกดิขึ้นตามมา  

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

❖ หากวันเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิ์ไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไป

ได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง 

กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเก่า

ไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง 

หากท่านไดส้่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มี

ค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิ์ในการคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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