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สายการบินในเครือ KOREAN AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

 ไฮไลท์ของโปรแกรม 
• เดินทางโดยสายบินจินแอร์ (JIN AIR) เป็นสายการบินในเครือ KOREAN AIR พร้อมบริการอาหารวา่งบนเครื)อง 

และ ฟรีนํ/าหนกักระเป๋าไป – กลบั 45 กิโลกรัม และ CARRY ON 12 กิโลกรัม  

• พกัโรงแรมระดบัมาตรฐานของประเทศญี)ปุ่น พร้อมอาหารเชา้ พกั ฟุกโุอกะ ( คนื 

• เที)ยวไฮไลท ์ศาลเจา้ดาไซฟุ ยา่นฮาคาตะเทนจิน ชอ้ปปิ/ งดองกี/  
• อิ)มอร่อยกบัเมนูบุฟเฟต ์แบบฉบบัของญี)ปุ่น 
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กาํหนดการเดินทาง 

 
เดอืน วนัที. ราคา 

พฤษภาคม 23 (4 พ.ค.-7 ม.ิย. 23 19,999.- 

 
วนัแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– สนามบินนานาชาติอนิชอน 

   21.30 น. คณะพร้อมกันที) ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ อาคารผูโ้ดยสายระหว่างประเทศชั/ น G ประตู H เคาน์เตอร์ D                                      
สายการบิน JIN AIR (LJ) โดยมีเจา้หนา้ที)จากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ/นเครื)อง 

วนัที.สอง       สนามบินนานาชาติอนิชอน – สนามบินฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ– ฮาคาตะเทนจิน – ร้านดองกีJ 
    K4.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอินิซอน ประเทศเกาหล ี                                     (–/ - / อาหารเยน็) 

โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที.ยวบินที. LJ 002 (บริการอาหารและนํJาดื.มบนเครื.อง) 
   KO.P2 น.  เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีเพื)อเปลี)ยนเครื)องและเดินทางสู่สนามบินฟุกโุอกะ 
   12.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกโุอกะประเทศญี.ปุ่น โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที.ยวบินที. LJ 223   

13.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญี.ปุ่น หรือที)เรียกกนัเป็นภาษาญี)ปุ่นวา่ นิปปง ซึ) งแปลว่า ถิ.นกําเนิด
ของดวงอาทิตย์ หรือ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ประเทศญี)ปุ่นไดรั้บอิทธิพลและวฒันธรรมส่วนใหญ่มากจากชาว
จีนหลายดา้น เช่น ภาษา การปกครองและวฒันธรรม แต่ในขณะเดียวกนัก็มีการปรับเปลี)ยนใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง จึงทาํให้ญี)ปุ่นมีวฒันธรรมที)โดดเด่นมาจนถึงปัจจุบนั อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี)ปุ่นไดรั้บเอาเทคโนโลยี
ตะวนัตกและนาํมาพฒันาประเทศจนกลายเป็นประเทศที)กา้วหนา้และมีอิทธิพลมากที)สุดในเอเชียตะวนัออก และ
เป็นผูน้าํทางดา้นเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบนั  หลงัจากนาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั)วโมง/ เวลาทอ้งถิ)นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั)วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น 
เวลาท้องถิ.นเพื.อความสะดวกในการนัดหมาย หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญี)ปุ่น 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ วดัชินโตเก่าแก่และมีชื)อเสียงที)สุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นที)สถิตของเทพ
เจา้แห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื.อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน  ในฤดูใบไมผ้ลิ
ภายในวดัมีตน้บ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า V,XXX ตน้ เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั)วบริเวณวดั ให้บรรยากาศที)แสน
รื)นรมย ์อิสระใหท่้านได ้ชมและซืJอ ของฝากของที)ระลึกที)เป็นสินคา้พื/นเมืองที)ร้านคา้กวา่ 4XX ร้านบริเวณหนา้วดั 
จากนั/นนาํท่านสู่ย่านเท็นจนิ (TENJIN) อาจจะเป็นยา่นที)เรียกวา่เป็นหวัใจของเมืองฟกูโุอกะหรือ เกาะคิวชูเลยก็
ได ้เรียกวา่เป็น DOWNTOWN AREA ของเมืองฟูกโุอกะ โดยในบริเวณนี/  จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และหา้ง
ใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยูม่ากมาย เรียกวา่ถา้ตั/งใจจะมาเดินชอ้ปปิ/ งซื/อของกนัจริง ๆ วนัเดียวกไ็ม่พอ มีสินคา้ใหเ้ลือก
ซื/อ หลากหลายชนิด ตั/ง แต่เครื)องใชไ้ฟฟ้า เสื/อผา้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เครื)องสาํอางต่าง ๆ รวมไปถึงร้านอาหาร
อีกมากมาย จากนั/นนาํท่านสู่ร้านดองกี/  เสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี/  ดองกี/  โฮเต ้... เสียงเพลงสไตลอ์นิเมะที)เปิด 

ใหลู้กคา้คุน้หูตลอดเวลา สลบักบัประกาศขอบคุณลกูคา้ที)มาใชบ้ริการของร้านเป็นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึง
ภาษาไทย เป็นเสียงเพลงที)เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกบัร้าน “ดองกี/โฮเต”้ หรือที)หลายๆ คนเรียกกนัวา่ ร้านดองกี/  ร้าน
ขายสินคา้อุปโภค - บริโภคราคารวมภาษีแลว้สุดประหยดัของญี)ปุ่น 
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  คํ.า  �รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร   (4) SPECIAL: เมนูพเิศษวาไรตีJบุฟเฟ่ต์  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที.พกั �HOTEL AZ FUKUOKA หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัที.สาม       ฟุกโุอกะ – อสิระช้อปปิJ งหรือเลอืกท่องเที.ยวตามอธัยาศัย 
เช้า  �รับประทานอาหารเช้า ที.ห้องอาหารของโรงแรม (P)                                       (อาหารเช้า/ - / -) 

ท่านสามารถนั.งรถไฟเพื.อไปยงัสถานที.ต่างๆ ได้อย่างสะดวก (ไม่รวมค่ารถไฟ) อาทิเช่น 
DUTY FREE - ชอ้ปปิ/ งสินคา้เครื)องสาํอาง อาหารเสริม เครื)องประดบัคุณภาพดีที)ร้านคา้ปลอดภาษี   
ศาลเจ้าคูชิดะ - เป็นหนึ)งในศาลเจา้ที)เก่าแก่ที)สุดแห่งหนึ)งของเมืองฟูกุโอกะ วิหารภายในศาลเจา้หลงัแรกถูกสร้าง
ขึ/นตั/งแต่ค.ศ.757 โดยจกัรพรรดิโคเคน (KOKEN) ใหเ้ป็นศาลเจา้ของเทพโอคุชิดะ ซามะ ในศาสนาชินโตซึ) งเชื)อ
กนัว่าจะไดข้อพรเกี)ยวกบัการมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงและประสบความสําเร็จในธุรกิจ และถา้มาในช่วง
กลางเดือนกรกฎาคมศาลเจา้คูชิดะเป็นศูนยก์ลางของงานเทศกาลฮากาตะ กิออน (HAKATA GION FESTIVAL) 
ซึ)งเป็นงานใหญ่ที)สุดของเมืองฟกูโุอกะ  
คาแนลซิตีJ -  แหล่งชอ้ปปิ/ งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกโุอกะ ที)เพียบพร้อมไปดว้ยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุก 
ธีมปาร์คขนาดใหญ่และทนัสมยั ร้านคา้มากมายกว่าร้อยร้าน อาทิ H&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, ร้าน 100 
เยน เป็นตน้ ท่านสามารถเลือก “ชมและซืJอ” สินคา้มากมายในราคาที)น่าพอใจตามอธัยาศยั และบนชั/น 5 มี 
RAMEN STADIUM ใหท่้านไดเ้ลือกชิม เลือกทานราเมง็สูตรต่างๆ ตามแบบฉบบัที)ชอบไดต้ามอธัยาศยั 
เทนจนิ ช้อปปิJ งมอลล์ - ยา่นชอ้ปปิ/ งที)มีชื)อเสียงของฟุคุโอกะ ใหท่้านไดช้อ้ปปิ/ งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมาย  
ทั/งหา้งอิเซตนั มิตสึโคชิ รวมทั/งร้านคา้ใตดิ้นมากมาย “ชมและซืJอ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เครื)องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง 
ถ่ายรูป, MP-3, WALKMAN, CD-Player, คอมพิวเตอร์, NOTE BOOK, นาฬิกา, เสื/อผา้ และเครื)องสาํอาง เป็น
ตน้ ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยั ถนนหลายๆสายในยา่นนี/ถกูจดัใหมี้การแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปิน 
สมคัรเล่นในช่วงของวนัหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั/งร้านคา้รถเข็นหรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที)
นิยมของชาวญี)ปุ่น ทั/งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที)เปิดให้บริการตั/งแต่หัวคํ)าจนถึง ตี 2 ซึ) งจะมีลูกคา้แวะ
เวียนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื)อง 
*** เพื)อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารมื/อกลางวนัและคํ)าอิสระตามอธัยาศยั...  
ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในเมืองฟุกโุอกะ ***    

ที.พกั � HOTEL AZ FUKUOKA หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัที.สี.           ฟุกโุอกะ – อสิระช้อปปิJ งหรือเลอืกท่องเที.ยวตามอธัยาศัย 
เช้า  �รับประทานอาหารเช้า ที.ห้องอาหารของโรงแรม (()                               (อาหารเช้า/ – / –) 

ท่านสามารถนั.งรถไฟเพื.อไปยงัสถานที.ต่างๆ ได้อย่างสะดวก (ไม่รวมค่ารถไฟ) อาทิเช่น 
DUTY FREE - ชอ้ปปิ/ งสินคา้เครื)องสาํอาง อาหารเสริม เครื)องประดบัคุณภาพดีที)ร้านคา้ปลอดภาษี   
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ศาลเจ้าคูชิดะ - เป็นหนึ)งในศาลเจา้ที)เก่าแก่ที)สุดแห่งหนึ)งของเมืองฟูกุโอกะ วิหารภายในศาลเจา้หลงัแรกถูกสร้าง
ขึ/นตั/งแต่ค.ศ.757 โดยจกัรพรรดิโคเคน (KOKEN) ใหเ้ป็นศาลเจา้ของเทพโอคุชิดะ ซามะ ในศาสนาชินโตซึ) งเชื)อ
กนัว่าจะไดข้อพรเกี)ยวกบัการมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงและประสบความสําเร็จในธุรกิจ และถา้มาในช่วง
กลางเดือนกรกฎาคมศาลเจา้คูชิดะเป็นศูนยก์ลางของงานเทศกาลฮากาตะ กิออน (HAKATA GION FESTIVAL) 
ซึ)งเป็นงานใหญ่ที)สุดของเมืองฟกูโุอกะ  
คาแนลซิตีJ -  แหล่งชอ้ปปิ/ งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกโุอกะ ที)เพียบพร้อมไปดว้ยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุก 
ธีมปาร์คขนาดใหญ่และทนัสมยั ร้านคา้มากมายกว่าร้อยร้าน อาทิ H&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, ร้าน 100 
เยน เป็นตน้ ท่านสามารถเลือก “ชมและซืJอ” สินคา้มากมายในราคาที)น่าพอใจตามอธัยาศยั และบนชั/น 5 มี 
RAMEN STADIUM ใหท่้านไดเ้ลือกชิม เลือกทานราเมง็สูตรต่างๆ ตามแบบฉบบัที)ชอบไดต้ามอธัยาศยั 
เทนจนิ ช้อปปิJ งมอลล์ - ยา่นชอ้ปปิ/ งที)มีชื)อเสียงของฟุคุโอกะ ใหท่้านไดช้อ้ปปิ/ งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมาย  
ทั/งหา้งอิเซตนั มิตสึโคชิ รวมทั/งร้านคา้ใตดิ้นมากมาย “ชมและซืJอ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เครื)องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง 
ถ่ายรูป, MP-3, WALKMAN, CD-Player, คอมพิวเตอร์, NOTE BOOK, นาฬิกา, เสื/อผา้ และเครื)องสาํอาง เป็น
ตน้ ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยั ถนนหลายๆสายในยา่นนี/ถกูจดัใหมี้การแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปิน 
สมคัรเล่นในช่วงของวนัหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั/งร้านคา้รถเข็นหรือ “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที)
นิยมของชาวญี)ปุ่น ทั/งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที)เปิดให้บริการตั/งแต่หัวคํ)าจนถึง ตี 2 ซึ) งจะมีลูกคา้แวะ
เวียนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื)อง 
  *** เพื)อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารมื/อกลางวนัและคํ)าอิสระตามอธัยาศยั...  
ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในเมืองฟุกโุอกะ *** 

 ที.พกั � HOTEL AZ FUKUOKA หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัที.ห้า         เอออนพลาซ่า – สนามบินฟุกโุอกะ –  สนามบินนานาชาติอนิชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     
   เช้า  �รับประทานอาหารเช้า ที.ห้องอาหารของโรงแรม (4)                                     (อาหารเช้า/ –/ –) 

จากนั/นนาํท่านชอ้ปปิ/ ง “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั/นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เสื/อผา้ เป็นตน้ รวมทั/ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ 
“เลอืกชมและซืJอ” สินคา้ถกูใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกโุอกะ”  

 47.PK น.            ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที.ยวบินที. LJ 224   
 42.7K น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหล ีเพื)อเปลี)ยนเครื)องและเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 19.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที.ยวบินที. LJ 001   
 23.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี.ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื.องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,                
สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทัJงนีJจะขึJนอยู่กบัลูกค้าเป็นสําคญั *** 

 

โปรดทราบเงื.อนไขต่างๆ ดงันีJ :   
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4)  โรงแรมที.พักที.ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 4KK% ซึ.งโรงแรมที.พัก อาจมีการเปลี.ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ
เดยีวกนั ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 4–( วนั พร้อมทัJงใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที.ญี.ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซึ.งท่านอาจจะ
ต้องพักเป็น ห้องที.นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง 
(เตยีงใหญ่ 4 เตยีง) สําหรับนอน 2 ท่านเท่านัJน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดห้องพักให้ท่าน 
แบบพกัท่านเดยีว/ห้อง 

 

 
อตัราค่าบริการ 

เดินทางวนัที.   (4 พ.ค.-7 มิ.ย. 23 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ P-(  ท่าน   
ขอสงวนสิทธิpสําหรับโปรแกรมโปรโมชั.น  ไม่มีราคาเดก็ 43,333.- 

พกัเดี.ยวเพิ.ม  q,3KK.- 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัqวเครื)องบินไป–กลบัตามเสน้ทางที)ระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื.อนวนัเดนิทางได้) 
2. ค่าอาหาร ตามที)ระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานที)ต่างๆ ตามรายการ  
4. ค่าที)พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ H ท่าน  
       ตามโรงแรมที)ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเที)ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที)มี 

7. นํ/าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน JIN AIR  

 ขาไปและขากลบัท่านละ 45 กก.   
8. ค่าไกดท์อ้งถิ)นนาํท่านท่องเที)ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ/นเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 200,KKK  บาท 
(เงื.อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที.บริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเครื)องดื)มที)สั)งเพิ)มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั)งเพิ)ม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ)มเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ P,KKK เยน   ตลอดทริป ต่อ 4 ท่าน 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ.ม 7% และภาษีหัก ณ ที.จ่าย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบัภาษี) 
4. ค่านํ/ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที)หนกัเกินสายการบินกาํหนด  

(ปกติ 45 กก.) 
5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที)ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 4)พาสปอร์ต H)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว t)
ใบสําคัญถิ)นที)อยู่ G)สําเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์V)รูปถ่ายสี H นิ/ว H รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น
ผูด้าํเนินการยื)นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งทาํเรื)องแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื)นวซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระ
ดว้ยตนเอง) 

 
เงื.อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครั/ งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระทัJงหมด 
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2. ส่วนที)เหลือชาํระก่อนเดินทาง (K วนั กรณีที)ไม่ชาํระเงินส่วนที)เหลือตามเวลาที)กาํหนด ขอสงวนสิทธิu ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื)อไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ที)ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื)อของผู ้
เดินทางที)สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 

หมายเหตุ 
– กรุณาส่งแฟกซ์สาํเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื)อพนกังานขายที)ติดต่อดว้ยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202 
– ส่งสาํเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลข์องเจา้หนา้ที)ฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์ 
เนื)องจากเป็นราคาตัqวเครื)องบินโปรโมชั)น เมื)อจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื)อน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีที)กองตรวจคนเขา้เมืองทั/งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที)ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิu ที)จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั/งสิ/น รวมถึง เมื)อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการ
หนึ)งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิu ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั/งสิ/น 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิu  ยกเลิกการเดินทางในกรณีที)จาํนวนผูเ้ดินทางตํ)ากวา่  t5 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เที)ยวบิน ราคาและรายการท่องเที)ยว สามารถเปลี)ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ V เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื)อท่องเที)ยวเท่านั/น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิu ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั/งสิ/น อนัเนื)องมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื)อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิu ไม่คืนเงิน ในกรณีที)ท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เที)ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื/อ 

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิu ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ)งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที)เกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเที)ยวเอง 
7. เมื)อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั/งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื)อนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามที)ไดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทั/งหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธิpเฉพาะลูกค้าที.มวีตัถุประสงค์เพื.อการท่องเที.ยวเท่านัJน   

เรื.อง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี.ปุ่ นให้กบัคนไทยเริ.มบังคบัใช้ในวนัที. 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญี)ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี)ปุ่นใหก้บัคนไทยที)มีวตัถุประสงคเ์พื)อการพาํนกัระยะสั/นในประเทศญี)ปุ่น ไดป้ระกาศเริ)ม
บงัคบัใชใ้นวนัที) 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี)ปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื)นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี)ปุ่นเกิน 15 วนั 
หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์)นๆ จะตอ้งยื)นขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในขัJนตอนการตรวจเข้าเมอืงเพื.อยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเข้าประเทศญี.ปุ่ น มดีงัต่อไปนีJ 

4. ตัqวเครื)องบินขาออกจากประเทศญี)ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. สิ)งที)ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที)อาจเกิดขึ/นในระหวา่งที)พาํนกัในประเทศญี)ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

t. ชื)อ ที)อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที)พาํนกัในประเทศญี)ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื)นๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

G. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที)พาํนกัในประเทศญี)ปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
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คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี.ปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี.ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ V เดือนขึ/นไป 

2. กิจกรรมใดๆ ที)จะกระทาํในประเทศญี)ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ)งที)ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั/น 

3. ในขั/นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูที้)ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี)ปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบติัที)จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


