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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

 

วนัเดนิทาง จํานวนต่อกรุ๊ป ผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 

21 – 25 ธันวาคม 2565 35+1 28,999 6,900 

28 ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 2566 35+1 39,999 8,900 

04 – 08 มกราคม 2566 35+1 28,999 6,900 

11 – 15 มกราคม 2566 35+1 25,999 6,900 

18 – 22 มกราคม 2566 35+1 25,999 6,900 

25 – 29 มกราคม 2566 35+1 25,999 6,900 

01 – 05 กุมภาพนัธ์ 2566 35+1 25,999 6,900 

08 – 12 กุมภาพนัธ์ 2566 35+1 25,999 6,900 

15 – 19 กุมภาพนัธ์ 2566 35+1 25,999 6,900 

22 – 26 กุมภาพนัธ์ 2566 35+1 25,999 6,900 

01 – 05 มีนาคม 2566 35+1 28,999 6,900 

08 – 12 มีนาคม 2566 35+1 25,999 6,900 

15 – 19 มีนาคม 2566 35+1 28,999 6,900 

 

**ราคา INFANT (อายไุม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 10,000 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัร์และตัว๋เคร่ืองบินแลว้** 

JOINLAND หกัราคาตัว๋ออก 10,000 บาท/ท่าน 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 
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22.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air 

Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 
 

 
01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกโุอกะโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบิน FD 736 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) 

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) พบการ

ตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ ชมศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจา้อายกุวา่ 1000 ปี เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์อนัเก่าแก่ของ

เมืองแห่งน้ี ภายในประดิษฐานเทพเจา้แห่งการศึกษา ในช่วงสอบจะมีนกัเรียนนกัศึกษามากราบไหวข้อพรกนั

อยา่งลน้หลาม และดา้นหนา้ศาลเจา้จะมีรูปหล่อววั ท่ีเช่ือกนัวา่ ถา้ใครมาลูบหวัววัจะเกิดปัญญาท่ีดี อีกทั้งพื้นท่ี

โดยรอบเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม ร้านคา้ ร้านอาหารท่ีน่าสนใจมากมาย และยงัเป็นจุดชมตน้บ๊วยท่ีจะบาน

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ         

            

 

วนัท่ีสอง เมืองฟุกโุอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • เปปป ุ• หมู่บ้านยูฟุอนิฟลอร์รัล •  ทะเลสาบคนิริน    

                        (-/กลางวนั/เยน็) 
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สะพร่ังในเดือนก.พ.-มี.ค.อีกดว้ย ทาํให้นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศหลัง่ไหลกนัมาท่องเท่ียวท่ีศาลเจา้

แห่งน้ี 

 

  
กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัโออิตะ ซ่ึงอยูท่างชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองท่ีมี

บ่อนํ้าร้อนมากท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของบ่อนํ้าพรุ้อนจากธรรมชาติ จนไดช่ื้อวา่เป็น

เมืองหลวงออนเซ็นของญ่ีปุ่น มีแหล่งนํ้ าจากธรรมชาติกระจายอยูท่ัว่ๆไป  จากนั้น นาํท่านชม หมู่บ้านยูฟุอนิ
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ฟลอร์รัล ตั้งอยูท่ี่เมืองยฟููอินในจงัหวดัโออิตะ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเพราะเป็น

หมู่บา้นจาํลองสไตล์ยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ บา้นอิฐสไตล์คลาสสิก ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ 

ประดบัไปดว้ย ไมด้อก ไมป้ระดบั นานาชนิด และยงัมีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านของเล่น ตูก้า

ชาปอง ของสะสมใหไ้ดเ้ลือกชมเลือกซ้ืออยา่งเพลิดเพลิน  

 
 

  

เม่ือเดินเท่ียวชมไปเร่ือยๆจนทา้ยสุดหมู่บา้นจะไดพ้บกบั ทะเลสาบคนิริน เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็น

ฉากหลงั กลายเป็นหมู่บา้นยอดฮิตท่ีมีความผสมผสานอยา่งลงตวัเป็นจุดดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวแวะเวียนมาเยีย่ม

ชมตลอดทั้งปี 
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คํา่        บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

ท่ีพกั  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  มาตรฐานประเทศญ่ีปุ่ น 

หลงัจากรับประทานอาหารคํา่เรียบร้อยแล้ว อสิระให้ท่านพกัผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเน้ือ 

ความเหน่ือยล้า จากการเดนิทางตลอดท้ังวนั 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรม

ท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านชม บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริเป็นบ่อนํ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ 

ประกอบดว้ยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ เช่น กาํมะถนั แร่เหลก็ เรเดียม เป็นตน้ ในเมืองเบปปุมีทั้งหมด 8 บ่อ ซ่ึงแต่ละบ่อ

มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป และตั้งช่ือตามลกัษณะภายนอกท่ีพบเห็น  โดยปกติแลว้นั้นแหล่งนํ้าพรุ้อนท่ีเป็น

บ่อนํ้ าแร่ธรรมชาติจะตอ้งมีอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส และมีแร่ธาตุอย่างนอ้ย 1 ใน 19 ชนิด  ซ่ึงท่ี

เมืองเบปปุน้ีมีแร่ธาตุถึง 10 ชนิดดว้ยกนั โดยเราจะนาํท่านชมทั้งหมด 2 บ่อดว้ยกนั ซ่ึงเป็นไฮไลทข์องเมือง

เบปปุแห่งน้ี  เร่ิมดว้ย บ่อสีเลือดหรือ ชิโนอเิกะ จิโกก ุหลงัจากเดินเขา้มาจะตอ้งผา่นร้านขายของท่ีระลึกของบ่อ 

เม่ือเดินผา่นร้านทะลุออกไปจะมองเห็นรูปของยมทูตมารอตอ้นรับซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัช่ือของบ่อ เน่ืองจาก

บ่อน้ีจะมีสีเหมือนเลือดและบ่อมีขนาดใหญ่มาก ความร้อนของบ่อส่งผลใหค้วนัไอร้อนเกิดข้ึนจาํนวนมาก 

วนัท่ีสาม บ่อชิโนอเิกะ จิโกก ุ• บ่อยูมิ จิโกก ุ• ปราสาทโคคุระ • DUTY FREE • ห้างมิตซุย เอ้าท์เลท็ 

กนัดั้มพาร์ค  • หอคอยฟุกโุอกะทาวเวอร์                                           (เช้า/กลางวนั/-) 
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ถดัจากบ่อสีเลือดเขา้ไปจะพบกบั บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) จุดเด่นของบ่อน้ีคือบ่อนํ้ าสีฟ้า

สดใส เหมือนทอ้งทะเล เม่ือเดินเขา้มาจะเห็นควนัไอนํ้า พุ่งออกมาจากบ่อจาํนวนมาก ซ่ึงมีอุณหภูมิความร้อน

ท่ีสูงมากๆ  บริเวณดา้นขา้งบ่อจะมีศาลเจา้เลก็ๆ ไวห้ใหส้กัการะ ซ่ึงจะตอ้งเดินผา่นเสาไมโ้ทริอิสีแดงสดข้ึนไป 

การท่ีมีเสาโทริอิสีแดงสดดา้นขา้งบ่อน้ีทาํใหสี้ตดักบับ่อนํ้าพรุ้อนสีฟ้า เกิดเป็นภาพท่ีสวยงามและความ 
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นาํท่านชม บริเวณภายนอกปราสาทโคคุระ (Kokura castle) ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาทท่านละ 350 เยน เป็น

สถาปัตยกรรมอนังดงามของญ่ีปุ่นแท้ๆ  สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1602 มีความสูง 5 ชั้น พร้อมหลงัคาปราสาทท่ีไล่

ระดบัลงมา 4 ชั้น และมีฐานเป็นหินขนาดใหญ่ แต่เดิมเป็นท่ีพกัอาศยัและป้อมปราการของ Hosokawa Tadaoki 

นายพลยศใหญ่ท่ีทรงอิทธิพลในขณะนั้น และสถาปัตยกรรมแห่งน้ีมีอายุมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีความ

สวยงามและแปลกใหม่ ทาํให้เป็นตนแบบของการสร้างปราสาททัว่ไปของประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย ซ่ึงหลงัจาก

เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมได ้จึงปรับใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์มากมาย 
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กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่านช้อปป้ิงร้านคา้DUTY FREE ให้ท่านได้อิสระซ้ือของฝากตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองสําอาง 

นํ้าหอม อาหารเสริม วิตามินต่างๆ  เดินทางต่อไปยงัศูนยก์ารคา้ ห้างมิตซุย เอ้าท์เลท็ ลาลาพอร์ท  ซ่ึงเป็นชอ้ป

ป้ิงมอลลข์นาด 5 ชั้น มีร้านคา้โดยประมาณ 222 ร้าน ใหเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งอิสระ อีกทั้งยงัสามารถ

ชมกั้นดั้มขนาดเท่าตวัจริงโชว ์มีช่ือรุ่นว่า “RX-93ffν Gundam” มีความสูงถึง 25 เมตร นํ้ าหนกัประมาณ 80 

ตนั ภายในยงัรวบรวมความบนัเทิงไวม้ากมาย เอาใจสาวกกนัดั้ม จดัเป็นโซนGundum Park มีโซนยอ่ย 3 โซน 

คือ Gundam Side-F ท่ีคุณสามารถเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักนัดั้มเพิ่มเติมและสามารถเลือกซ้ือโมเดลต่างๆไดอี้ก

ดว้ย โซนVS Park With G ให้คุณไดเ้คล่ือนไหวร่างกายไดอ้อกกาํลงักายไปในตวั และโซนNamco Arcade มี

เกมส์ยอดฮิตใหท่้านไดเ้ล่น เช่น เกมส์คีบของ ใหท่้านเพลินเพลินร่วมสนุกตามอธัยาศยั  
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 นาํท่านแวะถ่ายรูปหอคอยฟุกุโอกะ (Fukuoka tower) ไม่รวมค่าข้ึนชมท่านละ 800 เยน ตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวฮากา

ตะ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1989 เป็นตึกสูงลาํดบัท่ี 3 ของประเทศญ่ีปุ่นมีความสูงถึง 234 เมตร ตวัหอคอยจะมี

ลกัษณะเป็นทรงสามเหล่ียมเลขาคณิต มีการปูกระจกสีฟ้า จาํนวนกวา่ 8,000 แผน่ เป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหน่ึง

ของนกัท่องเท่ียวท่ีเม่ือมาเมืองฟุกโุอกะจะตอ้งมาถ่ายรูปคู่กบัหอคอยแห่งน้ี  
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เยน็     อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

ท่ีพกั  COMFORT INN HAKATA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญ่ีปุ่ น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรม

ท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระให้ท่านช้อปป้ิงและท่องเท่ียวเมืองฟุกุโอกะตามอธัยาศัย ฟุกุโอกะมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายให้ท่านได้

เยีย่มชม  

- สถานีฮากาตะ (Hakata Station) ไม่ไดเ้ป็นแค่สถานีรถไฟเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งรวมความสะดวกของ

การคมนาคมและศูนยร์วมแหล่งชอปป้ิง มีทั้งโรงภาพยนตร์ ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก และอีก

มากมาย (ไม่มีค่าเขา้) 

ĭ Ẻć ą ỤỀĩ ỤỀ ľ Ỡĩ ğŀ ą Ếľ Ŝňą ỤỀęĭ ăē ľ Ẻa ęī Ẻę       """"""""""""""ΊňȚ ỄΩγΩγΪ  
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- ย่านเท็นจิน (Tenjin) แหล่งชอปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของฟุกุโอกะ มีร้านคา้เต็มสองขา้งทาง ทั้งแบ

รนดเ์ส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง ร้านอาหาร ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม (ไม่มีค่าเขา้ เปิด-ปิด เวลา 10.00 – 20.00 

น.) 

 

 
- วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) หรือช่ือเดิม “นานกาคุซนั” สร้างข้ึนสมนัเฮอนั โดยพระช่ือดงัในสมยันั้นคือ 

โคโบไดชิ ภายในวดัมีพระพุทธรูปทาํจากไมแ้กะสลกั มีความสูง 10.8 เมตร หรือท่ีรู้จกักันในช่ือ ได

บุสสึ(Daibutsu) ซ่ึงใชเ้วลาในการสร้างถึง 4 ปี (ไม่มีค่าเขา้ เปิด-ปิด เวลา 09.00 – 17.00 น.) 

- สวนโอโฮริ (Ohori Park) สวนสาธารณะใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีเกาะกลางนํ้ าอยู่ 3 เกาะ สามารถเดิน

เช่ือมหากนัได ้ซ่ึงไดรั้บตน้แบบมากจากสวนสาธารณะทะเลสาบเวสตข์องประเทศจีน เหมาะสําหรับมา

เดินเล่นพกัผอ่น (ไม่มีค่าเขา้ สวนโอโฮริเปิดตลอดเวลา) 

- โมโมชิ (Momochi Seaside Park) สวนสาธารณะริมทะเลตกแต่งสไตลโ์มเดิร์น จะมีส่วนท่ีเป็นเกาะยื่น

ออกไปกลางทะเล จากตรงน้ียงัสามารถเดินไปไดย้งั 2 จุด คือ หอคอนฟุกุโอกะ และ ฮอคทาวน์อีกดว้ย 

(ไม่มีค่าเขา้  เปิดตลอดเวลา) 

  
ท่ีพกั COMFORT INN HAKATA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญ่ีปุ่ น 



 
  

JP BT FUK01 5D3N FD 
 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรม

ท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

10.00 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  

เท่ียวบินท่ี FD 737 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

 

หมายเหตุ :  การให้บริการของรถบัสนําเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น  ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ นน้ันสามารถให้บริการได้วัน

ละไม่เกนิ 12 ช่ัวโมง ไม่สามารถเพิม่เวลาได้  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นตารางการท่องเท่ียวในรายการ

เดนิทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

 

วธีิปฏิบัติก่อนออกเดนิทาง 

1. ใบรับรองผลฉีดวคัซีน 3 เข็ม ตามมาตรฐานญ่ีปุ่ นเป็นภาษาองักฤษ (วคัซีน 3 เข็มตามมาตรฐานญ่ีปุ่น ท่ี WHO 

รองรับ เช่น Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax ,Sinopharm,Sinovac) หากไม่ได้รับการฉีดวคัซีนตาม

มาตรฐานต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกนิ 72 ชม.ก่อนเดนิทางถึงญ่ีปุ่ นและต้องเป็นแบบฟอร์มจาก

ทางญ่ีปุ่ นเท่าน้ัน แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ท่ี https://bit.ly/3NVFrkV  

2. ดาวน์โหลดแอป My SOS ในโทรศัพท์มือถือ ติดตั้งและดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปนี ้

- ลงทะเบียน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากน้ันบันทึก QR CODE 

- ลงทะเบยีนขั้นตอนการกกัตัวท่ีสนามบินขาเข้าส่วนหน่ึงทางแอป MySOS ล่วงหน้า (ฟาสต์ แทร็ก) 

- แสดง QR CODE ท่ีสนามบนิขาเข้า 

- กรอกหนังสือให้คาํม่ันสัญญาผ่านแอปพลเิคช่ัน 
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ดําเนินการท้ัง 4 ขั้นตอนนีก่้อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงก่อนเท่ียวบินลงจอด หากไม่ดําเนินการตามขั้นตอนท้ังหมดผ่าน

แอปพลเิคช่ัน ท่านจะต้องกรอกเอกสารท่ีสนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซ่ึงใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟุกโุอกะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air asia  (FD)  

เป็นตัว๋หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท่้านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 นํ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์นาํเท่ียวคนไทย 

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่ง

การเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ

ซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญ่ีปุ่นมีการปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการกกัตวัเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกิน 
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× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นไดรั้บ

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศให้กบัคนไทยสําหรับผูท่ี้ประสงคพ์าํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 

วนั) 

× ค่าประกนัสุขภาพ COVID-19 

× ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ท่ีไม่มีระบุในรายการทวัร์ หากประเทศตน้ทางหรือปลายทางมีกาํหนดใหต้รวจ 

× ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง หรือ ATK 24 ชัว่โมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็น

แบบฟอร์มท่ีทางญ่ีปุ่นกาํหนดเท่านั้น ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้บัทางบริษทั กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดตอ้งมีผลตรวจและ

ใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยืนยนั เพื่อทาํการยา้ยวนัเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใชจ่้ายตาม

จริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บันโยบายของสายการบินและบริษทัคู่คา้ และตอ้งมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น 

แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

× ค่าทิปไกด,์พนกังานขบัรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ังและการยกเลกิทัวร์ 

 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมชาํระมดัจาํ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อน

การเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

• กรณีทาํการจองนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน 100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ยกเวน้ใน

กรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั จะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด โดยหกัค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% จากราคาขาย และหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเตม็จาํนวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
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กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 
โรงแรมท่ีพกั 

• สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็น

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้ง

แยกหอ้งพกั บริษทัฯ ขอแนะนาํใหท่้านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) จะ

สะดวกกบัท่านมากกวา่  

• การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบเด่ียว Single หอ้งคู่ Twin/Double 

อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมท่ีระบุ

ช่ือและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของประเทศ

ญ่ีปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดบัสากลได ้

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

• ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทวัร์ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้ - ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดตามรายการใหแ้ก่ท่าน 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

• อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้นทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

ǾğŻ ỤȘľ Ŝą Ẻĭ ğỔĭ Ẻć ĵ ęầǼňą ī Ǿġ,ĭ Ẻć ĵ ęầǼć ẺǾŔẺăĝǾį Ổ,ĭ Ẻć ĵ ęầǼęĭ ăẾľ ňć ỬỀľ Ŝ"ġŀ őǼỄēỤǾğȘỄŜęǾňġỠǾą Ẻĭ ğỔ"

ąŜč ğỠį Ẻą ήŔľ ĩ Ŝĭ ć ĩ Ỡą a ỠỖňǾỚč ŖẾą Ẻĭ ğỔą ẺỆŜĵ ēǼ"ņǼęőēẾēỤňŜỬỀľ ć őŔŏǼ"έ "ą ẺỆŜĩ ỠỆć  
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• มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆแทนบริษทั เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนั

เดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการ

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน

เพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

• กรณีผูเ้ดินทางท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมตั้งแต่ท่านจองทวัร์ มิฉะนั้นทางบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ ทางบริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง (ถา้มี) 

• กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – 

ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุให้ชดัเจนก่อนทาํการจอง กรณีแจง้ล่วงหนา้

ก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

• เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้

ระบุไวใ้นรายการทวัร์ทั้งหมด 

 

 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 
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 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่

ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,

การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 

ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่านํ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิ

ปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการชาํรุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ี

ไม่ใช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 

ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ภาพท่ีใชเ้ป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุในรายการทัวร์

ท้ังหมด** 


