
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 เดินทางโดยสายบินจินแอร ์(JIN AIR) เป็นสายการบินในเครือ KOREAN AIR พรอ้มบริการอาหารวา่งบนเคร่ือง 

และ ฟรีน ้าหนักกระเป๋าไป – กลบั 15 กิโลกรมั และ CARRY ON 12 กิโลกรมั  

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น พรอ้มอาหารเชา้ พกั ฟุกุโอกะ 3 คืน 

 ฟรีเดย ์2 วนั 

 เท่ียวไฮไลท ์ศาลเจา้ดาไซฟุ ยา่นฮาคาตะเทนจิน ชอ้ปป้ิงดองก้ี 

 อ่ิมอร่อยกบัเมนูบุฟเฟต ์แบบฉบบัของญ่ีปุ่น 

 

วนัแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาตอิินชอน 

   21.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ อาคารผูโ้ดยสายระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบิน JIN AIR (LJ) โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ก่อนขึ้ นเคร่ือง 

วนัที่สอง       สนามบินนานาชาตอิินชอน – สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ– ฮาคาตะเทนจนิ – รา้นดองก้ี 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินซอน ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบิน

ที่ LJ 002 (บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเครื่อง) 

   08.25 น.  เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีเพ่ือเปล่ียนเคร่ืองและเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ 

   12.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 223   



 

  13.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หรือท่ีเรียกกนัเป็นภาษาญ่ีปุ่นว่า นิปปง ซ่ึง

แปลว่า ถิ่นก าเนิดของดวงอาทิตย ์หรือ ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั ประเทศญ่ีปุ่นไดร้บัอิทธิพลและ

วัฒนธรรมส่วนใหญ่มากจากชาวจีนหลายดา้น เช่น ภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็มีการปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง จึงท าใหญ่ี้ปุ่นมีวฒันธรรมท่ีโดดเด่นมา

จนถึงปัจจุบนั อีกหลายศตวรรษต่อมา ญ่ีปุ่นไดร้บัเอาเทคโนโลยีตะวันตกและน ามาพฒันาประเทศจน

กลายเป็นประเทศท่ีกา้วหนา้และมีอิทธิพลมากท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก และเป็นผูน้ าทางดา้นเศรษฐกิจ

จนถึงปัจจุบัน  หลังจากน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็น 

เวลาทอ้งถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น 

  บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจา้ดาไซฟุ วดัชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นท่ี

สถิตของเทพเจา้แห่งความรู ้จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหวข้อพร เพื่อการศึกษาไม่เวน้

แต่ละวัน  ในฤดูใบไมผ้ลิภายในวัดมีตน้บ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6 ,000 ต้น เจริญเติบโตอย่าง

หนาแน่นทัว่บริเวณวดั ใหบ้รรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์อิสระใหท่้านได ้ชมและซ้ือ ของฝากของท่ีระลึกท่ี

เป็นสินคา้พ้ืนเมืองท่ีรา้นคา้กว่า 100 รา้นบริเวณหน้าวดั จากน้ันน าท่านสู่ย่านเท็นจิน (TENJIN) 

อาจจะเป็นย่านท่ีเรียกว่าเป็นหวัใจของเมืองฟูกุโอกะหรือ เกาะคิวชูเลยก็ได ้เรียกว่าเป็น DOWNTOWN 

AREA ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณน้ี จะมีรา้นรวง ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆ มารวมตัวกนัอยู่

มากมาย เรียกว่าถ้าตั้งใจจะมาเดินชอ้ปป้ิงซ้ือของกันจริง ๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือ 

หลากหลายชนิด ตั้ง แต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ แบรนเนมด์ หนังสือ เคร่ืองส าอางต่าง ๆ รวมไปถึง

รา้นอาหารอีกมากมาย  

  ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตี้ บุฟเฟ่ต ์ 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL AZ FUKUOKA หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม       อิสระชอ้ปป้ิงหรือเลือกท่องเที่ยวตามอธัยาศยั ฟุกุโอกะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (2)                                        

ท่านสามารถนัง่รถไฟเพื่อไปยงัสถานที่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งสะดวก (ไม่รวมค่ารถไฟ) อาทิเช่น 

 DUTY FREE ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอาง อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี   

 ศาลเจา้คูชิดะ เป็นหน่ึงในศาลเจา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองฟูกุโอกะ วิหารภายในศาล

เจา้หลงัแรกถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ค.ศ.757 โดยจกัรพรรดิโคเคน (KOKEN) ใหเ้ป็นศาลเจา้ของเทพ

โอคุชิดะ ซามะ ในศาสนาชินโตซ่ึงเช่ือกันว่าจะไดข้อพรเก่ียวกับการมีอายุยืนยาว สุขภาพ

แข็งแรงและประสบความส าเร็จในธุรกิจ และถา้มาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมศาลเจา้คูชิดะ

เป็นศูนยก์ลางของงานเทศกาลฮากาตะ กิออน (HAKATA GION FESTIVAL) ซ่ึงเป็นงานใหญ่

ท่ีสุดของเมืองฟูกุโอกะ  

 คาแนลซิตี้   แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ท่ีเพียบพรอ้มไปดว้ยโรงภาพยนตร์

กว่า 13 โรง สวนสนุก ธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย รา้นคา้มากมายกว่ารอ้ยรา้น อาทิ 

H&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, รา้น 100 เยน เป็นตน้ ท่านสามารถเลือก “ชมและ

ซ้ือ” สินคา้มากมายในราคาท่ีน่าพอใจตามอธัยาศยั และบนชั้น 5 มี RAMEN STADIUM ให้

ท่านไดเ้ลือกชิม เลือกทานราเม็งสูตรต่างๆ ตามแบบฉบบัท่ีชอบไดต้ามอธัยาศยั 



 

 เทนจนิ ชอ้ปป้ิงมอลล ์ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของฟุคุโอกะ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้

ใหญ่ๆมากมาย ทั้งหา้งอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งรา้นคา้ใตดิ้นมากมาย  “ชมและซ้ือ” สินคา้

ม า ก ม า ย  อ า ทิ เ ช่ น  เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า , ก ล้ อ ง ถ่ า ย รู ป , MP-3, WALKMAN, CD-

Player, คอมพิวเตอร,์ NOTE BOOK, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ในราคาน่า

พอใจตามอธัยาศยั ถนนหลายๆสายในย่านน้ีถูกจดัใหม้ีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของ

ศิลปินสมคัรเล่นในช่วงของวนัหยุดสุดสปัดาห ์อีกทั้งรา้นคา้รถเข็นหรือ “ยะไต” รา้นอาหาร

ริมทางราคาย่อมเยาเป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งรา้นราเมน หรือรา้นสาเก เล็ก ๆ ท่ีเปิด

ใหบ้ริการตั้งแต่หวัค า่จนถึง ตี 2 ซ่ึงจะมีลกูคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารมื้ อกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมรา้นอร่อย

จากรา้นคา้ต่างๆ ในเมืองฟุกุโอกะ *** 
 

ที่พกั  HOTEL AZ FUKUOKA หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี่           อิสระชอ้ปป้ิงหรือเลือกท่องเที่ยวตามอธัยาศยั  ฟุกุโอกะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

****อิสระตามอธัยาศยั*** 

  *** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารมื้ อกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมรา้นอร่อย

จากรา้นคา้ต่างๆ ในเมืองฟุกุโอกะ *** 

 ที่พกั  HOTEL AZ FUKUOKA หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้         เอออนพลาซ่า – สนามบินฟุกุโอกะ –  สนามบินนานาชาตอิินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       

   เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (4)                                      

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 

กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้

ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกุโอกะ”  

 14.20 น.      ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 224   

 15.40 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองและเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 19.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 001   

 23.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

******************************************* 

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,                

สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นตน้ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัลกูคา้เป็นส าคญั *** 

 

 

 

 

 

 



 

โปรดทราบเง่ือนไขตา่งๆ ดงัน้ี :   

1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทวัร ์จะยงัไม่คอนเฟิรม์ 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมีการเปล่ียนแปลง โดย

จะใชอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ 1–3 วนั พรอ้ม

ทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

2)  ส าหรบัโรงแรมที่ญี่ปุ่น หอ้งพกัค่อนขา้งเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียง

เสริม) ซ่ึงท่านอาจจะตอ้งพกัเป็น หอ้งที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบางโรงแรมใน

หอ้งพกัจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรบันอน 2 ท่านเท่านั้น และบาง

โรงแรมหอ้งพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษทัขออนุญาตจดัหอ้งพกัใหท้่าน แบบพกัท่านเดียว/หอ้ง 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน(เตยีงเสริม) 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 31 พ.ค.-4มิ.ย. 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 1 - 5 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 2 - 6 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 3 - 7 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 4 - 8 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 5 - 9 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 6 - 10 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 7 - 11 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 8 - 12 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 9 - 13 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 10 - 14 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 11 - 15 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 12 - 16 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 13 - 17 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 14 - 18 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 15 - 19 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 16 - 20 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 17 - 21 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 18 - 55 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 19 - 23 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 20 - 24 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 21 - 25 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 22 - 26 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 



 

ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปไกด+์คนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลบัพรอ้มคณะ(ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได)้ 

2.  ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 

3. น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบิน JIN AIR  ขาไปและขากลบัท่านละ 15 กก.   

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ // ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ // ค่ารถรบั–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

5. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

6. ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพล

ภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท(เง่ือนไขการชดเชย

ตามกรมธรรมท์ี่บริษทัไดท้  าไว ้) 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์่านละ 2,000 เยน   ตลอดทริป ตอ่ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตอ้งการ

ใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ

ประจ าตัวคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์6)รูป

วนัที่ 23 - 27 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 24 - 28 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 25 - 29 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 26 - 30 มิถุนายน 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 59 23,999.- 23,999.- 6,900.- 



 

ถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือ

เดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขการจองและการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการ

บอกยกเลิกการเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบรูณก็์ต่อเม่ือไดส้่งแฟกซ ์หรือ อีเมล ์ใบจองทวัรใ์หก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย พรอ้มกรอกรายช่ือ

ของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอ

คืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต า่กว่า  35 ท่าน (ผูใ้หญ่)โดยบริษัทฯ

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการ

บิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการ

ประสานงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ที่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น   

 

 

 



 

เรื่อง การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทยเริ่มบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรฐับาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านักระยะสั้นในประเทศ

ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผู้

ยื่นประสงคจ์ะพ านักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปกติ) 

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมืองเพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น มีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์บริษัทจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสาร

ดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุป๊ทวัร ์ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุป๊ทวัร ์ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไป 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


