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อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

วันเดินทาง     จํานวน ผู้ใหญ ่ เด็กอายุตากว่า 6 ป
ไม่มเีตียง พักเดยีว 

10 – 14 เมษายน 2566 35+1 39,999 37,999 6,900 

14 – 18 เมษายน 2566 35+1 43,999 41,999 6,900 

18 – 22 เมษายน 2566 35+1 29,999 27,999 6,900 

22 – 26 เมษายน 2566 35+1 29,999 27,999 6,900 
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25 – 29 เมษายน 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

26 – 30 เมษายน 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

27 – 01 พฤษภาคม 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

28 – 02 พฤษภาคม 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

29 – 03 พฤษภาคม 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

09 – 13 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

12 – 16 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

13 – 17 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

14 – 18 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

18 – 22 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

19 – 23 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

20 – 24 พฤษภาคม 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

21 – 25 พฤษภาคม 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

26 – 30 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

27 – 31 พฤษภาคม 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

30 – 03 มิถุนายน 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ทา่นละ 10,000 บาท  
อัตรานีรวมรายการทัวรแ์ละตัวเครืองบินแล้ว** 

 

ราคา JOINLAND หักค่าตัวเครอืงบินออกท่านละ 8,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนไีม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทังทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 
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21.00 น.          พรอ้มกันที สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชนั 4 ประตู 3 เคาน์เตอรส์ายการบิน 

ไทยเวียดเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

00.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียดเจ็ท เทียวบิน VZ 810 (ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารและ

เครอืงดืมบนเครอืง) 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุน (เวลาท้องถินประเทศญีปุนเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัวโมง) พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงเปนทีเรียบร้อยแล้ว 

ออกเดินทางสู ่ เมืองฟุกุโอกะ เปนเมืองเอกของจังหวัดฟุกุโอกะ ตังอยู่ริมชายฝงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

เกาะคิวชู  ประเทศญีปุน  ในป 2013  และได้รับการจัดอันดับว่าเปนเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลก 

จากนิตยสาร Monocle จากการทีในเขตตัวเมืองมพีืนทีสีเขียวจํานวนมาก 

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

    

วันทีสอง เมืองฟุกุโอกะ • เมืองดาไซฟุ • ศาลเจ้าดาไซฟ ุ• วัดนันโซอิน •  หมู่บ้านยุฟุอิน • ทะเลสาบ

คิรนิ • เมืองเบปปุ        (-/กลางวัน/เย็น) 
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นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Shrine)  ซึงเปนสัญลักษณ์ของเมืองฟุกุโอกะ  ใน

ภูมิภาคคิวชู เทพเจ้าทีสถิตอยู่ในศาลเจ้าดาไซฟุ คือ ซุกาวาระ มิจิซาเนะ เปนนักวิชาการ 

นักการเมือง และนักเขียนทีได้รับความเชือถือจากผู้คนมากมายทัวประเทศญีปุน มีผลงานโดดเด่น

ในช่วงป ค.ศ. 800 – 900 จึงได้รับการยกย่องให้เปนเทพเจ้าการศกึษา  

 

เมือเดินเข้าสู่ ซันโด  ถนนสู่ศาลเจ้าทีเรียงรายไปด้วยร้านขายของฝาก ร้านขนม หรือแม้กระทังคา

เฟสตาร์บัคทีมีการตกแต่งร้านอยา่งทันสมยัจนเปนจุดสนใจทีต้องหันมองระหว่างทางผ่านเช่นกัน 

และเมือเดินจนสุดทางพ้นจากถนนซันโดเข้ามาในเขตศาลเจ้าจะพบกับรูปปนวัวสัมฤทธิ ในท่านัง

หมอบ รูปปนวัวนีมีทีมาทีไปจากการทีมิจิซาเนะสินชีวิต เหล่าลูกศิษย์ได้นําร่างของเค้าขึนเกวียน

แล้วให้วัวลากเพือไปยังจุดทําพิธีศพ ซึงวัวตัวนีเปนวัวตัวเดียวทีพามิจิซาเนะเดินทางมายังคิวชู

นันเอง ระหว่างทางอยู่ๆวัวก็หยุดเดิน

แล้วไม่ยอมขยับไปไหน ลูกศิษย์จึงนํา

ร่ างของมิ จิซาเนะฝงไ ว้ตรงจุดนัน 

หลังจากนันผู้ศรัทธาจึงก็สร้างศาลเจ้า

ขึนมาจากจุดนีกลายมาเปนศาลเจ้าดา

ไซฟุปจจุบัน มีความเชือกันว่าถ้าลูบหัว

ของรูปปนวัว จะทําให้ฉลาดขึน ได้รับ

พรด้านความรู้ 
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จากนนั  นําท่านชมวัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) เปนวัดทีนักท่องเทียวยังไม่คอ่ยรู้จักของเมอืงซาซะกูริ 

จังหวัดฟูกุโอกะ แต่กลับมีอะไรน่าสนใจอยู่ภายในวัดนีมากมาย เช่น มีพระพุทธรูปทองสําริดขนาด

ใหญ่ทีสุดของญีปุน และยังมีรูปปนและพระพุทธรูปอืนๆอีกเยอะมากมาย วัดนีเปนจุดเริมต้นของ

เส้นทางแสวงบุญทีชือเสียงของเกาะคิวชู  พระพุทธรูปนอนนียาว 41 เมตร สูง 11 และหนักถึง 300 

ตัน มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบเดียวกับรูปปนพระใหญ่ทีเมืองนาระ Nara และ คามาคูระ

(Kamakura) สร้างขึนเมอืป 1995 (รวมค่าเข้าชมวัด) 

  

 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

นําท่านชม  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รลั (Yufuin Floral Village) ตังอยู่ทีเมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เปนแหล่ง

ท่องเทียวทีโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเปนหมู่บ้านจําลองสไตล์ยุโรป มีกลินอายยุโรป

โบราณ บ้านอิฐสไตล์คลาสสิก ตังเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับไปด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ 

นานาชนิด และยังมีคาเฟ ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก รา้นของเล่น ตู้กาชาปอง ของสะสมให้ได้

เลือกชมเลือกซอือย่างเพลิดเพลิน 
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เมือเดินเทียวชมไปเรือยๆ จนท้ายสุด

หมู่บ้านจะได้พบกับ ทะเลสาบคินริน

(Kirin lake) เปนทะเลสาบขนาดกลาง 

มีภูเขาเปนฉากหลัง กลายเปนหมู่บ้าน

ยอดฮิตทีมีความผสมผสานอย่างลงตัว

เปนจุดดึงดดูให้นักท่องเทียวแวะเวียนมา

เยียมชมตลอดทังป จากนัน เดินทางสู่ 

เ มื อ ง เ บ ป ปุ  (Beppu) ตั ง อ ยู่ ใ น เ ข ต

จังหวัดโออิตะ ซึงอยู่ทางชายฝงตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเปนเมืองทีมีบ่อนาร้อนมาก

ทีสุดของประเทศญีปุน เปนเมืองทีขึนชือในเรืองของบ่อนาพุร้อนจากธรรมชาติ จนได้ชือว่าเปน

เมืองหลวงออนเซ็นของญปีุน มีแหล่งนาจากธรรมชาติกระจายอยู่ทัวๆไป 

   

 

 

คา        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

ทีพัก  HITA/HARAZURU/BEPPU AREA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  มาตรฐานประเทศญปุีน 

หลังจากรบัประทานอาหารคาเรยีบรอ้ยแลว้ อิสระให้ท่านพกัผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพือผ่อน

คลายกล้ามเนอื ความเหนอืยล้า จากการเดินทางตลอดทงัวัน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพยีงโรงแรมทีนําเสนอเบอืงต้นเท่านนั ซึงอาจมกีารเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้า

พักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําท่านชม บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ เปนบ่อนาพุร้อนธรรมชาติทีเกิดขึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ 

ประกอบด้วยแร่ธาตุทีเข้มข้น เช่น กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดียมคาร์บอเนต  เรเดียม เปนต้น ในเมือง

เบปปุมีทังหมด 8 บ่อ ซึงแต่ละบ่อมีลักษณะแตกต่างกันออกไป และตังชือตามลักษณะภายนอกที

พบเห็น  โดยปกติแล้วนันแหล่งนาพุร้อนทีเปนบ่อนาแร่ธรรมชาติจะต้องมีอุณหภูมิไม่ตากว่า 25 

องศาเซลเซียส และมีแรธ่าตุอย่างน้อย 1 ใน 19 ชนิด  ซึงทีเมืองเบปปุนีมีแร่ธาตุถึง 10 ชนิดด้วยกัน 

โดยเราจะนําท่านชมทังหมด 2 บ่อด้วยกัน ซึงเปนไฮไลท์ของเมอืงเบปปุแห่งนี  

วันทีสาม บ่อทะเลเดือดจิโกก ุเมกุร ิ• โทส ุพรเีมยีม เอ้าท์เล็ท • สวนรมิทะเลยูมิโนนะกะ • รา้นค้า

ปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปงพารค์          (เช้า/-/-)                                                                                                      

      (เช้า/-/-) 
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เรมิด้วย บ่อสเีลือดหรอื ชิโนอิเกะ จิโกกุ หลังจากเดินเข้ามาจะต้องผา่นร้านขายของทีระลึกของบ่อ 

เมือเดินผ่านร้านทะลุออกไปจะมองเห็นรูปของยมทูตมารอต้อนรับซึงมีความเกียวข้องกับชือของ

บ่อ เพราะว่าบ่อนีเมือเข้ามาพบจะทําให้รู้สึกเหมือนดูภาพวาดนรก เนืองจากบ่อนีจะมีสีเหมือน

เลือดและบ่อมีขนาดใหญ่มาก ความร้อนของบ่อส่งผลให้ควันไอร้อนเกิดขนึจํานวนมาก ถัดจากบ่อสี

เลือดเข้าไปจะพบกับ บ่อทะเล หรอื ยูมิ จิโกกุ จุดเด่นของบ่อนีคือบ่อนาสีฟาสดใส เหมือนท้องทะเล 

เมือเดินเข้ามาจะเห็นควันไอนา พุ่งออกมาจากบ่อจํานวนมาก ซึงมีอุณหภูมิความร้อนทีสูงมากๆ  

บริเวณด้านข้างบ่อจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้ให้สักการะ ซึงจะต้องเดินผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดขึนไป 

การทีมีเสาโทริอิสีแดงสดด้านข้างบ่อนีทําให้สีตัดกับบ่อนาพุร้อนสีฟา เกิดเปนภาพทีสวยงามและ

ความประทับใจกับผู้มาเยอืน 

เทียง       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

เดินทางสู่ โทสุ พรเีมยีมเอ้าท์เล็ท (Tosu Premium Outlet)  เปนเอ้าท์เล็ท ครบวงจรทีใหญ่ทีสุดอีกแห่งหนึง

ของเมืองฟุกุโอกะ  มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเปน  ADIDAS , ASICS , BALLY 

, BIKENSTOCK , CHAMPION , COACH , CROCS , DIESEL , KATE SPADE NEW YORK , LEE , 

LEGO , MICHAEL KORS , NEW BALANCE , NIKE , PUMA , RAY-BAN , SAMSONITE , TAG 

HEUER เปนต้น อิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย 
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นําท่านสู ่ สวนรมิทะเลยูมิโนนะกะ (Uminonakamichi Seaside Park)  ตังอยู่บริเวณตัวเมืองฟุกุโอกะ และ

ยังเปนจุดชมซากุระทีขึนชืออันดับต้นๆของเมืองฟุกุโอกะเลยก็ว่าได้ ภายในสวนจะมีต้นซากุระ

มากกว่า 1,000 ต้นทีเวลาถึงฤดูใบไม้ผลิทีก็จะพรอ้มใจกันบานสะพรงัอย่างสวยงาม และไฮไลท์ของ

ทีนีก็คือช่วงต้นเมษายน ทีดอกซากุระจะบานพร้อมๆกับดอกเนโมฟลาสีฟาละลานตา ทําให้เห็น

เปนทุ่งดอกไม้สีฟาตัดกันกับดอกซากุระสีชมพู และภายในสวนยังมีดอกไม้อีกหลากหลายชนิดที

สลับกันบานอยา่งสวยงาม 

 หมายเหตุ : ทังนดีอกไม้ในแต่ละเดือนขนึอยู่กับสภาพอากาศในปนันๆ 
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จากนนั  นําท่านช้อปปงร้านค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้อิสระซือของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเปน 

เครืองสําอาง นาหอม อาหารเสริม วิตามินต่างๆ  ทีมีแหล่งผลิตในประเทศญีปุนและจําหน่ายที

ประเทศญีปุนเท่านัน  เรียกได้ว่าเปนอีกหนึงจุดของฝากทีนักท่องเทียวหลายๆท่านต้องแวะเวียน

มาช้อปปงเพอืนํากลับไปเปนของฝากของทีระลึกอีกด้วย 

นําท่านสู ่ ศูนย์การค้า ห้างมิตซุย ช็อปปงพารค์  ซึงเปนช้อปปงมอลล์ขนาด 5 ชัน มีรา้นค้าโดยประมาณ 222 

ร้าน ให้เลือกชมเลือกซือสินค้าได้อย่างอิสระ อีกทังยังสามารถชมกันดัมขนาดเท่าตัวจริงโชว์ มีชือ

รุ่นว่า “RX-93ffν Gundam” มีความสูงถึง 25 เมตร นาหนักประมาณ 80 ตัน ภายในยังรวบรวม

ความบันเทิงไว้มากมาย เอาใจสาวกกันดัม จัดเปนโซนGundum Park มีโซนย่อย 3 โซน คือ 

Gundam Side-F ทีคุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเกียวกับกันดัมเพิมเติมและสามารถเลือกซือโมเดล

ต่างๆได้อีกด้วย โซนVS Park With G ให้คุณได้เคลือนไหวร่างกายได้ออกกําลังกายไปในตัว และ

โซนNamco Arcade มีเกมส์ยอดฮิตให้ท่านได้เล่น เช่น เกมส์คีบของ ให้ท่านเพลินเพลินร่วมสนุก

ตามอัธยาศัย 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

จากนัน FUKUOKA AREA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญปุีน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพยีงโรงแรมทีนําเสนอเบอืงต้นเท่านนั ซึงอาจมกีารเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้า

พักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านช้อปปงและท่องเทียวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย ฟุกุโอกะมีสถานทีท่องเทียว

มากมายให้ท่านได้เยียมชม  

- สถานีฮากาตะ (Hakata Station) ไม่ได้เปนแค่สถานีรถไฟเท่านัน แต่ยังเปนแหล่งรวมความ

สะดวกของการคมนาคมและศนูย์รวมแหล่งชอปปง มทัีงโรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน

ขายของฝาก และอีกมากมาย (ไม่มค่ีาเข้า) 

- ย่านเท็นจิน (Tenjin) แหล่งชอปปงทีมีชือเสียงอีกแห่งหนึงของฟุกุโอกะ มีร้านค้าเต็มสองข้าง

ทาง ทังแบรนด์เสือผ้า เครอืงสําอาง ร้านอาหาร ให้ท่านได้เลือกซอืเลือกชม (ไม่มค่ีาเข้า เปด-ปด 

เวลา 10.00 – 20.00 น.) 

  

- วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) หรือชือเดิม “นานกาคซุัน” สร้างขึนสมันเฮอัน โดยพระชอืดังใน

สมัยนันคือ โคโบไดชิ ภายในวัดมีพระพุทธรูปทําจากไม้แกะสลัก มีความสูง 10.8 เมตร หรือที

รู้จักกันในชือ ไดบุสส(ึDaibutsu) ซึงใช้เวลาในการสร้างถึง 4 ป (ไม่มค่ีาเข้า เปด-ปด เวลา 09.00 

– 17.00 น.) 

- สวนโอโฮริ (Ohori Park) สวนสาธารณะใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีเกาะกลางนาอยู่ 3 เกาะ 

สามารถเดินเชือมหากันได้ ซึงได้รับต้นแบบมากจากสวนสาธารณะทะเลสาบเวสต์ของประเทศ

จีน เหมาะสําหรับมาเดินเล่นพักผ่อน (ไม่มค่ีาเข้า สวนโอโฮริเปดตลอดเวลา) 

- โมโมชิ (Momochi Seaside Park) สวนสาธารณะริมทะเลตกแต่งสไตล์โมเดิร์น จะมสี่วนทีเปน

เกาะยนืออกไปกลางทะเล จากตรงนียังสามารถเดินไปได้ยัง 2 จุด คือ หอคอนฟุกุโอกะ และ ฮอ

คทาวน์อีกด้วย (ไม่มค่ีาเข้า  เปดตลอดเวลา) 

ทีพัก FUKUOKA AREA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญปุีน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพยีงโรงแรมทีนําเสนอเบอืงต้นเท่านนั ซึงอาจมกีารเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้า

พักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันทีส ี อิสระช้อปปงตามอัธยาศยั                                                                                  (เช้า/-/-) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้าแบบ SET BOX 

08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ท (VZ) เทียวบินที VZ 811               

(ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง) 

12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมรู้ิลืม 

 

 

หมายเหตุ :  การให้บริการของรถบัสนําเทียวในประเทศญีปุน  ตามกฎหมายของประเทศญีปุนนันสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชัวโมง ไม่สามารถเพิมเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลยีน

ตารางการท่องเทียวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเปนผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 
 
 
 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. ใบรบัรองผลฉดีวัคซนี 3 เข็ม ตามมาตรฐานญปุีนเปนภาษาอังกฤษ (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐาน

ญปุีน ท ีWHO รองรบั เช่น Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax ,Sinopharm,Sinovac) หาก

ไม่ได้รบัการฉีดวัคซนีตามมาตรฐานต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ผลเปนลบ ไม่เกิน 72 ชม.ก่อน

เดินทางถึงญปุีนและต้องเปนแบบฟอรม์จากทางญปุีนเท่านนั แบบฟอรม์ดาวน์โหลดได้ที 

https://bit.ly/3NVFrkV  

2. ลงทะเบยีนผ่านเว็บไซต ์https://www.vjw.digital.go.jp  ดําเนินการตามขนัตอนดังต่อไปน ี

- ลงทะเบยีน 

- ลงทะเบยีนขอ้มูลการฉดีวัคซนีหรอืผลตรวจ RT-PCR กรณทีีได้รบัวัคซนีไมค่รบ 3 เข็ม 

- แสดง QR CODE ทีสนามบินขาเข้า 

ดําเนินการทัง 3 ขันตอนนีก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชัวโมงก่อนเทียวบินลงจอด หากไม่ดําเนินการตาม

ขันตอนทังหมดผ่านแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องกรอกเอกสารทีสนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึงใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 

 

 

 

 
 

วันทีห้า สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญปุีน • สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

 (เช้า/-/-) 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 ตัวเครืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Vietjet Air (VZ)  

เปนตัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้  

 ทีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพักห้อง

เดียว) 

 ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปาถือขึนเครือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกมอืตามรายการระบุ (สงวนสิทธใินการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 นาดืมบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวคนไทย 

 ภาษีนามันและภาษีตัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพมิหากสายการบินปรับขนึก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่านาหนักกระเปาเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดที

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญีปุนมีการปรับเปลียนข้อกําหนดเกียวกับการกักตัวเพิมเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปนผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
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- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุน กรณีประกาศให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครัง (เนืองจากประเทศ

ญีปุนได้รับประกาศยกเว้นการยืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสําหรับผู้ทีประสงค์พํานักระยะสันใน

ประเทศญีปุนไม่เกิน 15 วัน) 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มรีะบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกําหนดให้ตรวจ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง หรือ ATK 24 ชัวโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีมีผลเปนลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง 

และเปนแบบฟอร์มทีทางญปีุนกําหนดเท่านัน ท่านต้องยนืผลให้กับทางบรษัิท กรณีเปนบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพือทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทังนีขึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรบัรองผลการตรวจเปนภาษาอังกฤษ เท่านัน แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เงือนไขการสาํรองทนีงัและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า พร้อมชําระมัดจํา 15,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 

30 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนการเดินทางอย่าง

น้อย 45 วัน) 

 กรณีทําการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จํานวน 100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้

ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจรงิ (ค่าใช้จ่ายทเีกิดขนึจริง อาทิเช่น คา่ตัวเครืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง

ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสนิ  (ค่าใช้จ่ายทเีกิดขนึจริง อาทิเช่น ค่าตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทังสนิ 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
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 ยกเลิกหรอืเลือนการเดินทางต้องทํากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธยิึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆ

ทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวรทั์งหมดโดยไม่มเีงือนไข

ใดๆทังสนิ 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินทุกกรณี 

โรงแรมทพีัก 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณี

เดินทางเปนผู้ใหญ ่3 ท่าน อาจจะต้องเปน 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจําเปนต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านเปดห้องพักเปน

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 สําหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน และขนาดห้องเท่ากับ

ห้องพักเดียว (Single) ซึงมีขนาดเล็ก ขอแนะนําให้ท่านเลือกจองห้องพักเปน 2 เตียง (Twin) เพือความ

สะดวกแก่ท่าน 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญปีุนนัน อาจจะมคีวามแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมทีระบุชือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนันจะเปนการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเทียวของประเทศญปีุนเทา่นัน ไมส่ามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เงือนไขอนื ๆ  
 

 ทัวรน์ีสําหรับผู้มวัีตถุประสงค์เพอืการท่องเทียวเท่านัน 

 ทัวรน์ีเปนทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บรกิารตามทีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรือทังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 
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 ทางบรษัิทขอสงวนสิทธไิม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ 

เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆเพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน  ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพรอ้มการชําระเงินมัดจํา 

 อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบรษัิทเสนอราคา ดังนันทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษีเชือเพลิง คา่ประกันสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (30 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 30 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ

เลือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางทีต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ทีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริมตังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขนึกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี 

 กรณีท่านเปนอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสนิ 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวรทั์งหมด 
 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธใินการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้  
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 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเทา่นัน (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแล้วเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสนิ หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที

เกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทังสนิ 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลียนชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านามันหรือค่าเงิน

แลกเปลียน ทางบรษัิท สงวนสิทธปิรับราคาตัวดังกล่าว 

 เมอืท่านตกลงชําระเงินไมว่่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต้องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทังหมด 
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 ในกรณีของ PASSPORT นัน จะต้องไมมี่การชํารุด เปยกนา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทังตราปมลาย

การ์ตูน ทีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครงั หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทังสนิ 

 กรณีม ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเปนสิงทีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทังสนิ 

 กรณ ี“หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนอียู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ

ทังสนิ 

 ภาพทีใช้เปนภาพเพอืการโฆษณาเท่านนั 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทไีด้ระบุในรายการทัวรท์ังหมด** 

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


