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วันท่ี รายการทัวร์ 
ม้ืออาหาร 

เช้า กลางวัน ค่ำ 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) VZ810 00.45-08.10+1 - - - 

วันท่ี
สอง 

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – 
สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ   
 APA NAGASAKI EKIMAE HOTEL หรือเทียบเท่า 

- ✓ -  

วันท่ี
สาม 

สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเม่ียม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ 
 OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่า          ✓ - HTL 

วันท่ีสี่ 
ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิต้ี   
 THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า ✓ ✓ - 

วันท่ีห้า 
สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )  
VZ811 08.55-12.35 ✓   
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.30 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ ช ัน้ระหว่างประเทศขาออก (ช ัน้ 4) เคานเ์ตอร ์สายการบนิเวยีดเจ็ท พบกบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บรเิวณหนา้เคานเ์ตอร ์                         

*** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิารก่อนเวลาเคร ือ่งออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้เคร ือ่งดงัน้ันผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้เคร ือ่งก่อนเวลาเคร ือ่งออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

วนัทีส่อง สนามบนิฟุกุโอกะ –ศาลเจา้ดาไซฟุ – ศาลเจา้ยูโทคุ อนิาร ิ– พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณู – สวนสนัตภิาพ –  

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิฮามาโนมาจ ิ

00:45 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิเวยีดเจ็ท เทีย่วบนิที ่VZ810 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

08:10   ถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่นดนิแดนอาทติยอุ์ทยั... ผ่านพธิศุีลกากรและตรวจคนเขา้เมอืง  

 ศาลเจา้ดาไซฟุ เป็นศาลเจา้ในลทัธชินิโต ซึง่คนญีปุ่่นเช ือ่ว่าเป็นศาลเจา้ทีใ่หพ้รในเร ือ่งการศกึษาเล่าเรยีน เน่ืองจากศาลเจา้

นีส้รา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บัท่านสกึาวาระ โนะ มิจซิาเนะ ผูเ้ป็นนักปราชญป์ระจ าราชส านักในสมยัเฮอนั แต่ถูกใส่รา้ยจนถูกปลด

ออกจากต าแหน่งและเนรเทศใหม้ารบัราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ไดแ้ค่เพียง 2 ปีก็เสยีชวีติ โดยศาลเจา้นีส้รา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 

1448 ปัจจุบันผู ้คนมักมากราบไหวฝ้ากเนื้อฝากตัวกับศาลเจา้แห่งนี้ 

โดยเฉพาะชว่งเทศกาล 7-5-3 เพือ่ขอพรใหฉ้ลาดและมีสตปัิญญาด ี  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ศาลเจา้ยุโทคุ อนิะร  ิถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1687 เพื่อเป็นที่ประทบัแห่งเทพ

เจา้ศกัดิส์ทิธิผ์ูป้ระทานผลเก็บเกีย่วอนัอุดมสมบูรณ ์คลา้ยศาลเจา้ฟุชมิะ อนิะร ิ

ในเกียวโต ปัจจุบนัมีผูศ้รทัธาไปสกัการะขอความส าเรจ็ดา้นธุรกิจการคา้ และ

ความปลอดภยัในอุบตัเิหตุทัง้ปวง  

พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู  น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑท์ี่จ ัดแสดงภาพ

เหตุการณแ์ละเศษสิง่ทีย่งัหลงเหลอือยู่จากความโหดรา้ยทีบ่่งบอกความเป็นจรงิ

ของความลา้งผลาญทีเ่กดิขึน้จากสงครามโลกคร ัง้ที ่2 และการเรยีกรอ้งเพือ่ความสนัตภิาพโลกทีป่ราศจากระเบดินิวเคลยีร ์ 

สวนสนัติภาพ สวนแห่งนี้ถูกจดัแต่งในสไตลญ์ี่ปุ่นแท ้ๆ  บนเนินเขาแห่งนี้ยงัเป็นที่ตัง้ของสถูปเจดียใ์หญ่สีขาวทรงระฆงัแบบ

อนิเดยี ภายในเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของ องคพ์ระสมัมา สมัพุทธเจา้ ซึง่นายกรฐัมนตรคีนแรกของอินเดีย

เป็นผูอ้ญัเชญิมา  

น าท่านเดนิทางไปยงัย่านชอ้ปป้ิงฮามาโนะมาจ ิ ย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองนางาซาก ิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงครบครนั ของนักชอ้ป 

ทัง้เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง เคร ือ่งประดบั เคร ือ่งใชข้องใช ้อาหารอรอ่ยๆ ของหวานโดนใจ และอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั  APA NAGASAKI EKIMAE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม  สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจมิะ – โทซพุรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – ถนนมาเมะดามาช ิ– เมอืงเปปปุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สะพานเมงาเนะเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเทีย่วทีม่ีช ือ่เสยีงและส าคญัของเมืองนางาซาก ิหรอือกีช ือ่หน่ึงทีนั่กท่องเทีย่วมกัเรยีกกนั

คอืสะพานแว่นตา อนัเน่ืองมาจากสะพานโคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผิวน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรูปของแว่นตาน่ันเอง โดยสะพานเมงา

เนะถูกสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทางขา้มแม่น ้านากาจิมะ อนัเป็นแม่น ้าสายหลกัของนางาซากิน่ันเอง ถูกสรา้งขึน้โดยพระภกิษุจาก

วดัโคฟุคุจใินปี พ.ศ. 2177 ดว้ยหนิในสถาปัตยกรรมแบบจนีซึง่เป็นแห่งแรกในญีปุ่่นน่ันเอง 

เดจมิะ เกาะเล็กๆ ทีส่รา้งขึน้โดยมนุษย ์เกาะแห่งนีม้ีรูปรา่งหนา้ตาเมือ่พดั สรา้งขึน้เพือ่จ ากดัอาณาเขตใหแ้ก่ชาวยุโรปทีเ่ขา้มา

ท าการคา้ขายในเมืองนางาซาก ิหรอืเรยีกไดว้่าเป็นการป้องกนัการแพรก่ระจายของศาสนาครสิตแ์ละเป็นการจดัระเบยีบใหช้าว
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ยุโรปอยู่ในเฉพาะพืน้ทีข่องตวัเอง ทีแ่ห่งนีถ้อืเป็นสถานทีท่ีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรอ์ีกแห่งหน่ึงเลยก็ว่าได ้ ในสมยัก่อนเดจิมะ

ใชเ้ป็นจุดแลกเปลีย่นท าการคา้ระหว่างญี่ปุ่นและยุโรป ในสมยัปิดประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นบา้นของชาวยุโรป ภายในมีการจดัวาง

และแสดงขอ้มูล เร ือ่งราวและขา้วของเคร ือ่งใชต่้างๆ ในสมยัน้ัน และมีการจ าลองวิถีชวีิตความเป็นอยู่ของชาวยุโรปอย่าง

โปรตุเกสหรอืฮอลนัดาดว้ย 

โทซ ุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ของแบรนดช์ ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิ่นมากกว่า 150 

รา้น เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ

อกีมากมายมาทีน่ี่สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งส าอางค ์โดย

แต่ละรา้นก็จะมีโปรโมช ัน่ส่วนลดมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย  ถนนมาเมะดามาชเิป็นย่านเมืองเก่าทีท่างรฐับาลรกัษาไว ้ เดนิบนถนนในย่านนีจ้ะเห็น

บา้นไมแ้บบดัง้เดมิของญีปุ่่น รา้นอาหาร คาเฟ่เล็กๆ และรา้นขายรองเทา้เกีย๊ะ ในสมยัเอ

โดะทีป่กครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มาเมดะซึง่เป็นเขตชมุชนเล็กๆ ในเมืองฮิตะไดร้บัการ

พัฒนาใหเ้ป็นสถานที่ส าหรบัประชาชนทั่วไป ในพืน้ที่นี้จะเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ 

บา้นพกัอาศยั และรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึแบบโบราณซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงอดีตของทีน่ี่ 

ส่วนหน่ึงของพืน้ทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นย่านอนุรกัษก์ลุ่มอาคารโบราณทีส่ าคญั เขตชมุชน

นีไ้ดช้ ือ่ว่าเป็นย่านลติเตลิเกยีวโตของควิช ู

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ทีพ่กั  OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

**จากน้ันพกัผ่อนและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แชอ่อนเซน็” การแช่น ้าแรท่ีค่นญีปุ่่นเชือ่กนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวยีนของ

โลหติและช่วยใหผ้วิพรรณดขีึน้** 

วนัทีส่ี ่ ชมบ่อน ้ารอ้น จโิกกุ – หมู่บา้นยูฟุอนิ – ศาลเจา้อุกฮิะอนิาร ิ– เมอืงฟุคุโอกะ – คาแนลซติี ้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จโิกกุ ทีห่มายถงึ “นรก” ซึง่เป็นบรเิวณทีบ่่อน ้ารอ้นผุดขึน้มาทัง้หมด 9 บ่อทีม่ีลกัษณะแตกต่างกนัตามแรธ่าตโิดยแต่ละบ่อลึก

ถงึ 120 เมตร มีความรอ้นสูงถงึ 98 องศาเซลเซยีส อาท ิเชน่ อุม ิจโิกกุ (บ่อทะเล) เป็นบ่อน ารอ้นทีม่ีสฟ้ีา, 

ชโินะอเิกะ จิโกกุ (บ่อเลือด) บ่อน ารอ้นที่น ้าเป็นสีแดง และ ทะสึมากิ จิโกกุ บ่อน ้ารอ้นที่มีลกัษณะพิเศษคือจะมีการปะทุ

ขึน้มาของน ้ารอ้นในบ่อทุกๆ25-30 นาท ี 

จากน้ันน าเดนิทางสู่ หมู่บา้นยูฟูอนิ หมู่บา้นหตักรรม แห่งตน้ก าเนิดผลติภณัฑแ์ละโครงการ หน่ึงหมู่บา้นหน่ึงผลติภณัฑ ์และ

ทีเ่มืองไทยไดน้ ามาเป็นตน้แบบและปรบัปรุงเป็น หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ ์ภายในหมู่บา้นมีรา้นคา้การฝีมือมากมาย ชมรา้น

เคร ือ่งแกว้ รา้นขนมญีปุ่่นปรุงสดๆ รอ้นๆ และสะอาดสะอา้น และเลือกซือ้ของที่ระลกึมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชม

ปลาพนัธุท์ีห่ายากนานาชนิดอยู่อาศยั ในทะเลสาบอย่างธรรมชาต ิ   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  ศาลเจา้อุกิฮะอนิาร ิตระการตาดว้ยววิของประตูโทรอิิ 91 ประตูที่ทอดยาวเป็น

สถานที่ที่พลาดไม่ไดส้ าหรบัการถ่ายรูป แต่ศาลเจา้แห่งนี้ยงัมีประวตัิศาสตรอ์ัน

ยาวนานและโดดเด่น ถูกสรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหแ้ก่เทพเจา้ 3 องคข์องเกยีวโต ไดแ้ก่ 

ศาลเจา้ฟูชมิิ อนิาร ิและมตัสโึอะ ไทฉะ รวมถงึศาลเจา้ดาไซฟุ เทนมนังุแห่งฟุกุโอ

กะก็ประทับอยู่ศาลแห่งนี้ ศาลเจา้ดา้นหน้าที่ท่านสามารถสกัการะไดต้ั้งอยู่ ณ 

จุดสิน้สุดของประตูโทรอิิ พรที่ไดร้บัจากศาลเจา้อุกิฮะ อินารแิห่งนี้ไดแ้ก่ ความ

รุง่เรอืงทางธุรกิจ พืชผลอนัอุดมสมบูรณ ์ความปลอดภยัในการเดินทาง สุขภาพ 

อายุยนืยาว และความส าเรจ็ดา้นการศกึษา 
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 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านเทนจนิ ย่านธุรกจิและย่านชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ที่สุดในเกาะควิช ู ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจไม่ว่าจะ

เป็นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ รา้นขายเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า รา้นเสือ้ผา้บูตกิ และรา้นคา้มากมายทีอ่ยู่ใตด้นิ “เทนจนิ” แหล่งดาวนท์าวน์

หมายเลขหน่ึงของเกาะคิวช ู อิสระกบัการเลือกซือ้และเลือกชมสินคา้มากมายกบัหา้งสรรพสินคา้ช ือ่ดงั รา้นเคร ือ่งส าอาง 

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้แฮนดเ์มด โดยเฉพาะในวนัเสาร ์อาทติยจ์ะเป็นแหล่งรวมวยัรุน่ของเกาะควิชทูีม่าหาความสุขและ

ความสนุกกบัเพือ่นและคนรูใ้จ ใหท่้านไดเ้ดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั  

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทีพ่กั  THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัทีห่า้ สนามบนิฟุกุโอกะ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เซท็เบนโตะ  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฟุกุโอกะ 

08:55 ออกเดนิทางจากสนามบนิฟุกุโอกะ โดยสายการบนิเวยีดเจ็ต เทีย่วบนิ VZ811 

12:35 ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

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

ก าหนดการเดนิทาง 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มขีองแจกและไม่มรีาคาเด็ก*** 

 

 

 

 

 

 

ตามประกาศของรฐับาลญีปุ่่น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรบัการมาตรการเปิดรบันักท่องเทีย่ว ตัง้แต่วนัที ่10 มิถุนายน 65 ทีเ่ดนิทางมาใน

รูปแบบคณะทวัร ์    กลุ่มสนี ้าเงนิ (เสีย่งต ่า) ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มนี ้

- ไม่ตอ้งตรวจRT-PCRทีส่นามบนิญีปุ่่น 

- ไม่ตอ้งกกัตวั 

- ไม่ตอ้งแสดงผลการฉีดวคัซนี (vaccine certificate) 

-นักท่องเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด 4 แอปพลเิคช ัน่ในโทรศพัทส์่วนตวัดงันี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิต่อเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความชว่ยเหลอืเน่ืองจากสงสยัว่าอาจจะตดิเช ือ้ ซ ึง่สามารถท า VDO 

call ไดแ้ละแชทได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตอืนว่า เราอาจพบความเสีย่งเน่ืองจากอยู่ใกลผู้ต้ดิเช ือ้ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน ์เป็นการลงทะเบยีนผูเ้ดนิทางทีเ่ขา้มาญีปุ่่น กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย6ชม.ก่อนเดนิทาง) 

4. Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยู่ในญีปุ่่น 

ช่วงการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่าน พกัท่านเดีย่ว จ่ายเพิม่ จ านวนทีน่ั่ง 

23 – 27 ส.ค. 65 27,999. - 6,000. - 20 

30ส.ค. – 03ก.ย. 65 28,999. - 6,000. - 20 

13 – 17 ก.ย. 65 28,999. - 6,000. - 20 

27ก.ย. – 01ต.ค. 65 28,999. - 6,000. - 20 

04 – 08 ต.ค. 65 29,999. - 6,000. - 30 

11 – 15 ต.ค. 65 29,999. - 6,000. - 30 

18 – 22 ต.ค. 65 30,999. - 6,000. - 30 

25 – 29 ต.ค. 65 29,999. - 6,000. - 30 
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การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรยีมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรฐับาล

ไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดนิทาง (Vaccinated Certificate หรอื International Vaccinated Certificate) 

 

 

► เอกสารยืน่วซีา่ญีปุ่่น  

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน)    

2. วซีา่ญีปุ่่น  

เตรยีมเอกสารเพือ่จดัส่งใหท้างบรษิทัด าเนินการยืน่วซีา่ใหด้งันี ้

- Passport เล่มจรงิ มีอายุไม่นอ้ยกว่า6เดอืน 

- รูปถ่าย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ทะเบยีนบา้น (ตวัจรงิ) หรอืคดัส าเนา ทร.14 ทีส่ านักงานเขต พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

- ใบเปลีย่นชือ่-สกุล ใบสมรส ใบหย่ารา้ง (ตวัจรงิ) (ถา้มี) พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

- ขอ statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน กบัธนาคาร ตอ้งมีตราประทบัและลายเซน็ตจ์ากธนาคารเท่าน้ัน 

- พนักงานบรษิทั ขอหนังสอืรบัรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วนัเร ิม่งาน เงนิเดอืนและวนัลาตามวนัเดนิทาง (ภาษาองักฤษ)         

นักเรยีน นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

อาชพีอสิระ หนังสอืรบัรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบบัจรงิ และส าเนา 1 ชดุ 

เจา้ของกจิการ เอกสารจดทะเบยีนการคา้ เอกสารฉบบัจรงิ และส าเนา 1 ชดุ 

3.ลงทะเบยีนออนไลน ์ERFS ล่วงหนา้ เพือ่น าใบรบัรองไปใชป้ระกอบการยืน่วซีา่ (บรษิทัด าเนินการให)้ 

4.ใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงก่อนการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มูลการเขา้ประเทศญีปุ่่นอพัเดท ณ วนัที ่31 พ.ค.65 อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัทางรฐับาลญีปุ่่น 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ   

 (ไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

2. ค่าทปิคนขบัรถ  

3. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (2-3 ท่าน / หอ้ง) 

6. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

8. ค่ากระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั)  

9. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง 

10. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

11. ภาษีมูลค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7 %    

12. ค่าประกนัสุขภาพ *ประเทศญีปุ่่นบงัคบัใหผู้ท้ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่นตอ้งวือ้ประกนัสุขภาพทีค่รอบคลุมวงเงนิประกนั 50,000 

USD/ท่าน 

อตัราไม่น้ีรวม 

1. ค่าทปิไกด ์จ านวน 1,200 บาท / ท่าน 

2. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 20 

กโิลกรมัและมากกว่า 1 ช ิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางทีช่  ารุดหรอืของมค่ีาทีสู่ญหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 

5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ญีปุ่่นและด าเนินการยืน่ 2,000 บาท 

6. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางออกนอกประเทสไทยอย่างนอ้ย 72 ชม. 

เง่ือนไขในการส ารองทีน่ั่ง 
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- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทางและช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัท าการจอง  

(กรณีลูกคา้ท าการจองนอ้ยกว่าวนัเดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนทนัทใีนวนัทีจ่องเท่าน้ัน) 

-ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั (นับรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ 

-กรณีทีท่่านช าระค่าทวัรท์ัง้หมดหรอืบางส่วนทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

(โปรดตรวจสอบพรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีม่ีอายุเหลอืมากกว่า 180 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทาง  บรษิทัไม่รบัผิดชอบหากกรณี 

หนังสอืเดนิทางมีอายุนอ้ยกว่า 180 และไม่สามารถเดนิทางไดห้รอืโดนปฎเิสธจากสายการบนิและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองน้ันๆ) 

การยกเลกิส าหรบัการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบรกิารคนืใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 2563 

* ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเทีย่ว คนืเงนิทัง้หมด (โดยหกัจากค่าใชจ่้ายจรงิ เชน่ ค่าวซีา่ ค่ามดัจ า 

   ของบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ) 

* ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัน าเทีย่ว  คนืเงนิ 50 % ของค่าทวัร ์

* ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัน าเทีย่ว ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิในทุกกรณี 

ทางบรษิทั ผูจ้ดัท าจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ่้ายต่างๆได ้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ หากเกดิกรณี 

ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง หรอืกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ หรอือัน

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรอืเอกสารการเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอืน่ๆ 

-   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊เดนิทางได ้ ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนื

เงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซีา่) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

หมายเหตุ กรุณาศกึษาเงือ่นไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัระหว่างลูกคา้และบรษิทั 

1. ราคาดงักล่าวรวมภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิแลว้  หากมีการประกาศปรบัเพิม่ก่อนการเดนิทางทางบรษิทัขอเก็บเพิม่ตามจรงิ 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ ซ ึง่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทั เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ

ล่าชา้จากสายการบนิ ,การยกเลกิเทีย่วบนิ ,ภยัธรรมชาต ิ,สภาพการจราจร และการน าสิง่ของผิดกฎหมาย 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยมิตอ้งแจง้เหตุใหท้ราบล่วงหนา้  

5. ทางบรษิทัฯไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง ,การโจรกรรม และ

อุบตัเิหตุอนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง 

6. หากท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรก์บัทางบรษิทัฯแลว้ ถอืว่าท่านตกลงยอมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด 

7. โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากทางบรษิัทฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากทางบรษิัทไดท้ าการ

ส ารองโรงแรมและหอ้งพกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัใหใ้นระดบัใกลเ้คียงกนั หรอือาจจะปรบัเปลี่ยนจากตามที่

ระบุไวใ้นโปรแกรม 

8. มคัคุเทศก ์พนักงานหรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนผูจ้ดัท า นอกจากมีเอกสาร 

     นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัชดัเจนเท่าน้ัน  

9. ผูจ้ดัท าทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา จะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่าย 

    กบัตวัแทน ต่างๆ หากเกดิกรณีผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบนิใน  

    ประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ หรอือนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมือง หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอืน่ๆ 

10.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ ทางบรษิทั

จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11. โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการจราจร สภาพ

อากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯจะรกัษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญัและไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้

12. กรุณา อย่าขดีเขยีน ฉีก หรอืประทบัตราใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ลงในหนังสอืเดนิทาง หากทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ชค็อนิหรอืต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมืองประเทศน้ันๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัไม่รบัผิดชอบทุกกรณี  

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเปลีย่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างทีท่างสายการบนิ (กรณีทีบ่ตัรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บการจดัทีน่ั่งของกรุป๊เป็นไปโดยสายการ
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บินเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลกิการเดินทางและไดด้ าเนินการออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 

(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่(Twin/Double) 

และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 

2. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัอาจเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายุทีม่โีรคประจ าตวั หรอื ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านทีร่ว่มเดนิทาง 

ทางบรษิัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชนส์ูงสุดในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบรษิัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรอืความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบิน, สายการเดินเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุลและ/หรอืส่วนงานที่

เกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิิเศษ

ทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ในหรอืต่างประเทศ แต่ทางบรษิัทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บรษิทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางไม่ปฏิบตัิ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมีสิง่ผิดกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่

คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทัจะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิทีร่ว่ม

เดนิทางเป็นส าคญั 

 
 

 

 

 


