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 PRO JAPAN LANDING…  

บนิตรงสู ่ฟกุโุอกะ โดยสายการบนิ VIETJET (VZ) 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG  

เทีย่วครบ เทีย่วเต็ม ไมม่ฟีรเีดย ์6 วนั 4 คนื  

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

    

2 สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ-โมจโิกะ เรโทร 

BKK-FUK VZ 810: 00.45-08.10 

 

 

 

  HOTEL AZ BEPPU   

หรอืเทยีบเทา่ 

(ออนเซน) 

3 อุมจิโิกคุ-ชโินอเิกะ จโิกกุ-หมู่บา้นยูฟุอนิ-ทุ่งหญา้คุซา

เซนร-ิชอ้ปป้ิงโจไซเอน-AEON MALL 

   KUMAMOTO  

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 

 

ปราสาทคมุาโมโตะ-แหลง่ชอ้ปป้ิงโจไซเอน-ศาลเจา้    ยู

โทค ุอนิาร-ิโทส ุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต 

   FUKUOKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ตลาดเชา้ โยบโุกะ-ปราสาทคาระส-ึคาแนลซติี ้

กนัด ัม้ แหง่ฟุกโุอกะ-duty free - ยา่นชอ้ปป้ิงเทนจนิ 

   FUKUOKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิฟุกโุอกะ-กรงุเทพฯ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

FUK-BKK VZ 811: 08.55-14.35 
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วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวคัซนี (ภาษาองักฤษ , ภาษาญีปุ่่ น) (วคัซนี 3 เข็มตามมาตรฐานญีปุ่่ นที ่

WHO รองรบั เชน่  Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , Sinopharm) กรณี

ฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น ตอ้งยืน่ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.กอ่นเดนิทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น 

3. ลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต ์VISIT JAPAN ใหเ้รยีบรอ้ย 

ด าเนนิการท ัง้ 3 ข ัน้ตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ช ัว่โมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการตาม

ข ัน้ตอนท ัง้หมดผ่านแอพพลเิคช ัน่ ทา่นจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของท่านเอง ซึง่ใชเ้วลา

คอ่นขา้งนานพอสมควร 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

21.30 น.   คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 สนามบนิสุวรรณภูม ิเคานเ์ตอร์

สายการบนิ VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
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เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ไดท้ีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั 

และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

หากตอ้งการ น า้หนกักระเป๋าเพิม่เตมิ ระบซุือ้ทีน่ ัง่ ส ัง่จองอาหารลว่งหนา้ 

ทา่นสามารถแจง้ซือ้เพิม่เตมิ และตอ้งแจง้กอ่นเดนิทาง 5-7 วนั 

หากนอ้ยกวา่ 5-7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัจองทกุกรณี 

 

ตอ้งการระบทุีน่ ัง่ ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

PREMIUM SEAT (3-8) 650 บาท 

EXIT ROW (9, 10, 23, 24) 650 บาท 

FRONT SEAT (11-22) 350 บาท 

NORMAL SEAT (25-36) 250 บาท 

 

ตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่เตมิ ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

15 Kgs 1,200 บาท 

20 Kgs 1,600 บาท 

 

หมายเหต:ุ การซือ้สมัภาระใตท้อ้งเครือ่งเพิม่เตมิ สามารถซือ้เพิม่เตมิไดส้งูสดุ 20 กโิลกรมั 

 

เมนอูาหาร ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

ขา้วไกเ่ทอรยิาก+ิน า้ด ืม่ 200 บาท 

ขา้วแกงเขยีวหวานไก+่น า้ด ืม่ 200 บาท 

ไกอ่บสมนุไพร+บะหมี+่น า้ด ืม่ 200 บาท 

 

*** เมนอูาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเทีย่วบนิ *** 
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วนัที ่2 สนามบนิฟุกโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ-โมจโิกะ เรโทร 

 

00.45 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Vietjet เทีย่วบนิที ่

VZ810 ใหท้กุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 ** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้ เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 ค าเตอืน: กญัชา-กญัชง และยาเสพตดิทุกชนดิ เป็นสิง่ผดิกฎหมายในประเทศญีปุ่่ น โดยหากมี

ไวใ้นครอบครองเพือ่น าเขา้และส่งออก มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 7 ปี กรณีมไีวใ้นครอบครองเพือ่

จ าหนา่ย มโีทษจ าคกุไมเ่กนิ 10 ปี และปรบัไมเ่กนิ 3 ลา้นเยน 

 

08.10 เดนิทางถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 แนะน าใหท้กุทา่นปรับเวลา เนือ่งจากเวลาทอ้งถิน่ทีป่ระเทศญีปุ่่ น เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุเท็มมงัก ู(Dazaifu Tenmangu Shrine)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศาลเจา้อายเุกา่แกก่ว่าพันปี ทีถู่กสรา้งขึน้มาตัง้แต่สมัยยคุเฮฮัน (Heian) จุดมุง่หมายในการสรา้งขึน้มา

เพือ่สักการะ สกุาวะระ มซิซิาเนะ นักวชิาการ นักการเมอืง นักเขยีน ทีท่รงอทิธพิลทีส่ดุคนหนึง่ในยคุเฮ

ฮัน (Heian) จนคนญี่ปุ่ นยกใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งการศกึษา ท าใหเ้ราจะเห็นนักเรียน นักศกึษาที่ก าลัง

เตรยีมสอบส าคัญๆ แวะเวยีนมาสกัการะขอพรอยูเ่สมอ ท าใหไ้ดม้กีารเผยแพรแ่ละเกดิเป็นศาลเจา้เท็มมงั

ก ูทีก่ระจายไปทั่วประเทศญีปุ่่ น กว่า 12,000 สาขา โดยมศีาลเจา้ดาไซฟเุท็มมังกู เป็นศาลเจา้หลัก
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น่ันเอง บรเิวณหนา้ศาลเจา้มรีูปปั้นวัว เชือ่กันว่าถา้ไดลู้บตรงจุดไหน จะท าใหจุ้ดนัน้สขุภาพดไีปดว้ย ถา้

ลบูบรเิวณหัว บรเิวณเขา ก็จะเชือ่วา่ มหีัวด ีเรยีนด ี

  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนเูซตอาหารญีปุ่่ น 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ตอนเหนอืทีเ่มอืงคติะควิช ูเมอืงนีป้ระกอบดว้ย 5 เมอืงเล็ก โดย 1 ใน 5 

ทีม่คีวามส าคัญในฐานะเมอืงท่องเทีย่วคือโมะจโิกะ ซึง่เคยเป็นท่าเรอืพาณิชยใ์นยุคเมจมิาก่อน และ

ปัจจุบันไดพ้ัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ กนิชอ้ปรมิทะเลชือ่ โมะจโิกะเรโทร (Mojiko retro) 

เนือ่งจากเคยเป็นเมอืงทา่เรอืมากอ่น จงึท าใหเ้มอืงโมจโิกะนัน้มอีาคารรูปแบบตะวันตกกระจายอยูห่ลาย

หลังโดยเป็นทัง้สถานทีร่าชการ และบา้นพักอาศัย  

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ YAKINIKU BUFFET จดัเต็มใหก้บัทกุทา่น  

 

 จากนัน้ใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย ใหท้กุทา่นไดแ้ชอ่อนเซน็ เพือ่ผ่อนคลายจากความเมือ่ยลา้ การ

แช่ออนเซ็นจะท าใหร้ะบบหมุนเวียนโลหติในร่างกาย และมผีวิพรรณทีส่วยงาม (แนะน าใหแ้ช่ครัง้ละ

ประมาณ 20 นาท ีหากทา่นตอ้งการแชน่านกวา่นัน้ แนะน าไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 

ทีพ่กั          HOTEL AZ BEPPU หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่3 อุมจิโิกคุ-ชโินอเิกะ จโิกกุ-หมูบ่า้นยูฟุอนิฟลอรร์ลั-ทุง่หญา้คุซาเซนรแิหลง่ชอ้ปป้ิงโจไซเอน-

AEON MALL 

 

เชา้           รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

 น าทกุทา่นชมไฮไลทข์องเมอืงเบปป ุก็คอืการเทีย่วชมบอ่น ้าพรุอ้นธรรมชาต ิอมุ ิจโิกค ุ(Umi Jigoku) 

หรอืบ่อทะเลเดือด ถูกยกย่องใหเ้ป็นบ่อน ้าพุรอ้นใหญ่ทีสุ่ดและทีส่วยทีสุ่ดในบรรดาบ่อนรกทัง้แปด มี

ความลกึประมาณ 200 เมตร น ้าจะเป็นสนี ้าเงนิโคบอลตห์รอืคลา้ยกับสขีองน ้าทะเล (บอ่นี้เลยชือ่ว่า อมุ ิ

ทีแ่ปลว่า ทะเล ในภาษาญีปุ่่ น) และมกีารละลายของซัลเฟตท าใหม้สีฟ้ีา อุณหภูมปิระมาณ 98 องศา 

ดว้ยความรอ้นระดับนีจ้งึท าใหเ้กดิควันสขีาวพุง่ขึน้มาตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง บอ่น ้าพุรอ้น ชโินอเิกะ หรอืบอ่โคลนสแีดงเป็นบอ่น ้าพุธรรมชาตทิีเ่กา่แก่

ทีส่ดุในญีปุ่่ น เกดิจาก ปฏกิรยิาใตพ้ืน้ดนิคอืความรอ้นจากเหล็กออกไซดก์ับแมกนีเซยีมรวมกันจนปะทุ

ออกมาเกดิเป็นโคลนสแีดงท าใหน้ ้าในบอ่ก็เป็นสแีดงไปดว้ย หรอืทีเ่รยีกกนัวา่บอ่เลอืดน่ันเอง   

 

 จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นยูฟุอนิฟลอรร์ลั (Yufuin Floral Village) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงยฟูอุนิ ในจังหวัด

โออติะ เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่ดดเดน่มากๆ แหง่หนึง่เลยก็ว่าได ้เพราะทีน่ี่นัน้บอกเลยว่าฮอต



Page 8 of 22 

 

 

 

ฮติตดิลมบนจนกลายมาเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารก์ของเมอืงยฟูอุนิทีแ่ขกไปใครมาตอ้งแวะมาปักหมดุใหไ้ด ้

โดยหมูบ่า้นยฟูอุนิฟลอรรั์ลแหง่นีจ้ะเป็นหมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรป มกีลิน่อายยโุรปโบราณ บา้นอฐิทีแ่สน

คลาสสคิเรยีงรายอยูบ่นถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ เหมาะสดุๆส าหรับเดนิชม

ชลิๆ ภายในน่ันมทีัง้รา้นอาหารบรรยากาศเก๋ๆ และรา้นขายของทีร่ะลกึทีม่คีวามแฮนดเ์มดไม่เหมอืนใคร 

ไมว่า่จะเป็นของเลน่ ของสะสมทัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศสิง่ทีเ่รยีกไดว้่าเป็นไฮไลทข์องทีน่ี่ก็ตอ้งเดนิไป

สดุทางของยา่นรา้นคา้ต่างๆ ซึง่ก็จะพบกับทะเลสาบคนิรนิ (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มี

ภเูขาเป็นฉากหลัง 

 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนเูซตอาหารญีปุ่่ น 

 

   พาทา่นชม ทุง่หญา้คซุะเซนร ิ(Kusasenri) ตัง้อยูท่ีใ่กล ้ๆ กบัปากปลอ่งภเูขาไฟนาคาดาเกะ และภเูขา 

ไฟอะโซะ (Aso Mount) ในจังหวัดคุมาโมโต  ้บอกเลยว่าววิของที่นี่สวยมาก ซึง่ทุ่งหญา้แห่งนี้จะมี

ลักษณะกวา้งใหญป่กคลมุไปดว้ยหญา้ ตรงกลางทุ่งแห่งนี้มบีงึน ้าขนาดใหญ่ 2 บงึ ตัง้อยูไ่มไ่กลกันมาก

นัก  ความพเิศษของทีน่ีก่็คงเป็นการทีส่ามารถมองเห็นปลอ่งภเูขาไฟในระยะไกลทีเ่ห็นชดัมาก  

 

   ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั แหลง่ชอ้ปป้ิงโจไซเอ็น ถอืวา่เป็นชอ้ปป้ิงเซน็เตอรช์ือ่ดังของเมอืงคมุาโมโตะ 

พืน้ทีน่ี้มกีารจ าลองบรรยากาศชมุชนรอบปราสาทในชว่งศตวรรษที ่17 ถูกออกแบบและตกแต่งสไตล์

ยอ้นยคุเพือ่ใหเ้ขา้กับบรรยากาศเมอืงโบราณและดูกลมกลนืไปกับปราสาทคุมาโมโตะ เป็นการรวบรวม 

รา้นเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงจ านวนมาก อยา่ง รา้นทีเ่ด่นๆก็จะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ และรา้นขายขนมขึน้

ชือ่ของเมอืงคมุาโมโต ้และยงัมรีา้นขายผลติภณัฑอ์าหารดัง้เดมิของคุมาโมโตะดว้ย ของขึน้ชือ่ 3 อยา่ง

ของคมุาโมโตะ ไดแ้ก ่ซาชมิเินือ้มา้ (บาซาช)ิ, รากบวัทอดยัดไสม้ัสตารด์ (คาราชเิร็งกง) และดังโงะไส ้

มนัเทศ (อคินิารดิังโงะ) นอกจากนีย้งัมสีนิคา้จ ากดัตามฤดกูาล 

 

   น าทา่นเดนิทางสู ่AEON MALL เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัอสิระชอ้ปป้ิงภายในศนูยก์ารคา้  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั มไีกดแ์นะน ารา้นอาหารใหก้บัทกุทา่น 

ทีพ่กั         KUMAMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 ปราสาทคมุาโมโตะ-ศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร-ิ โทสพุรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต 

 

เชา้     รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

   เดนิทางตอ่ไปยงั ปราสาทคมุาโมโตะ (ชมบรเิวณดา้นนอก) นับเป็นแลนดม์ารก์ส าคัญของ เมอืงคุมา

โมโตเ้ลยก็วา่ได ้เนือ่งจากเป็นหนึง่ในปราสาททีส่วยงามในญีปุ่่ นทีส่รา้งขึน้ดว้ยเทคนกิทางสถาปัตยกรรม 

อันล ้าเลศิในสมัยนัน้ในปีค.ศ. 1607 สิง่ทีท่ าให ้

ปราสาทแห่งนี้โด่งดังมากๆก็ น่าจากความ

สมบรูณ์ของสถาปัตยกรรมทีม่คีวามหลากหลาย

และครบถว้นของอาคารในพืน้ทีข่องปราสาท มนั

ประกอบดว้ยสิง่ปลูกสรา้งและอาคารหลายหลัง 

เช่น หอปราการปราสาทเล็กใหญ่กับคลังแสง 

ป้อมธนูที่มีบทบาทในการตอบโตเ้มื่อถูกศัตรู

รกุรานโจมต ีวังทีป่ระทับ ฯลฯ ปราสาทแห่งนี้ยัง

เป็นปราสาททีม่ยิาโมโตะ มซุาช ิไดอ้ยูอ่าศัยในชว่งบัน้ปลายชวีติอกีดว้ย  

 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู SHABU BUFFET 
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 น าทา่นเดนิทางชม ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) ศาลเจา้เกา่แกข่องเมอืงซากะ ทีม่ี

อายหุลายรอ้ยปี โดยศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากมกัจะนยิม

มาสักการะขอพรเพือ่ใหท้ัง้การเก็บเกีย่วพชืผลทางการเกษตรและธุรกจิต่างใหม้คีวามส าเร็จแถมทีน่ี่ยัง

ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยมากๆของเมอืงนี้ ไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากรุะบานสะพร่ัง และ

ชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดงทีบ่อกเลยวา่สวยตะลงึ  

 

 มอีกีจดุทีเ่มือ่มาแลว้ตอ้งไปเช็กอนิก็ตรงสว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคู่กับแมน่ ้าสายเล็กๆเป็นจุด

ถ่ายภาพทีส่วยงาม ศาลเจา้ยูโทคุอนิารนัิน้ถูกสรา้งขึน้เมือ่ประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซึง่เป็นศาลเจา้ทียู่่

ศาสนาพุทธนกิายชนิโต ศาลเจา้แห่งนี่ไดเ้ป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ใน

สมัยเอโดะอกีต่างหาก จงึเรยีกว่าเป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคัญของเมอืงและมชีือ่เสยีงโด่งดังมากๆแห่ง

หนึง่ในระดับภมูภิาค  

 

 น าทา่นเดนิทางไปยงั โทซุพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซากะ เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงเอา้ทเ์ล็ต

ครบวงจรทีย่ ิง่ใหญ ่อกีแหง่นงึของควิช ูใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงกนัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย โดยเอา้ทเ์ล็ตแหง่นีม้ ี

สนิคา้จะมใีหเ้ลอืกหลากหลาย ตัง้แต่ระดับพรเีมยีมจนไปถงึทั่วๆไป ซึง่จะมรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและ

แบรนดท์อ้งถิน่มากกว่า 150 รา้น ใหเ้ลอืกช็อปกันแบบจุใจ พรอ้มโปรโมชัน่เด่นๆ ตลอดทัง้ปี มคีรบทัง้

ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง อยา่ง Coach, Armani, 

Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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เย็น อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั มไีกดแ์นะน ารา้นอาหารใหก้บัทกุทา่น 

ทีพ่กั          FUKUOKA AREA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ตลาดเชา้ โยบโุกะ-ปราสาทคาระส-ึคาแนลซติี-้กนัด ัม้แหง่ฟกุโุอกะ ลาลาพอท – DUTY FREE-

ยา่นชอ้ปป้ิงเทนจนิ 

 

เชา้     รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

   น าทา่นไปชมบรรยากาศของ ตลาดเชา้โยบโุกะ ตัง้อยูใ่นเมอืงท่าโยบโุกะ เป็น 1 ใน 3 ตลาด ตอนเชา้

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามยาวประมาณ 200 เมตร ตลาดแห่งนี้กอ่ตัง้เมือ่ประมาณยคุ Taisho ภายใน

ตลาดมรีา้นคา้นอ้ยใหญ่เรยีงรายสลับกันกว่า 50 รา้น ลว้นเป็นชาวเมอืง ชาวประมง ทีจ่ะน า ผัก ผลไม ้

ทอ้งถิน่สด ๆ มาวางขาย อกีทัง้อาหารแหง้หรอือาหารแปรรปูก็มใีหเ้ลอืกชอ็ปเลอืกชมิไดต้ลอดทาง และ

แน่นอนตอ้งมอีาหารทะเลสด ๆ จับโดยชาวประมงแท ้ๆ จากทะเลทีอ่ยูห่า่งตลาดเพยีงไมก่ีก่า้ว จงึท าให ้

อาหารทะเลของทีน่ีม่รีาคาทีย่อ่มเยาว ์ความพเิศษของการมาเดนิตลาดทอ้งถิน่ ก็คอืการไดช้อ็ปของฝาก

ของทีถ่กูและด ีของทีข่ายดทีีส่ดุทีน่ีก่็คอื ปลาหมกึใส    

 

   เดนิทางต่อไปยัง ปราสาทคาระส ึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงคาระส ึจังหวัดซากะ ถูกสรา้งขึน้เมือ่ปี 

1602 และก่อสรา้งเสร็จเมือ่ปี 1609 โดยท่านเทราซาวะ ฮโิรทะกะ ซึง่เป็นเจา้เมอืงคนแรกของเมอืงคะ

ระส ึปราสาทแหง่นีต้ัง้อยูใ่กล ้ๆ  กบัอา่วคาระส ึจงึท าใหน้อกจากเราจะไดช้ม สถาปัตยกรรมทีส่วยงามของ

ปราสาทคาระสแึลว้ ทีน่ี่ยังเป็นอกีจุดทีส่ามารถชมววิอา่วคาระสไึปจนถงึววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงโดยรอบ

ไดอ้กีดว้ย 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั มไีกดแ์นะน ารา้นอาหารใหก้บัทกุทา่น 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่คาแนลซติีฮ้ากาตะ อาณาจักรหรูแห่งการชอ้ปและความบันเทงิหลายรูปแบบทีร่วม

ไวใ้นทีเ่ดยีว ทัง้โรงหนัง, game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้แบรนดญ์ีปุ่่ นแทแ้ละแบ

รนดต์่างประเทศรวมกว่า 250 รา้น สว่นใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเตมิพลัง ก็มรีา้นอาหารเปิดบรกิาร

หลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 ม ีRamen Stadium หรอืบางคนจะเรยีกว่าศูนยอ์าหารทีข่ายเฉพาะ

ราเมงก็ไมว่่ากัน ใครชอบรา้นไหนเลอืกไดต้ามสะดวก และเป็นอกีแหล่งทีม่ฮีากะตะราเมงใหล้องชมิกัน

ดว้ย  

 

 น าท่านเดนิทางชม กนัด ัม้แหง่ฟุกุโอกะ ตัง้อยู่หนา้บรเิวณหา้ง Mitsui Shopping Park  LaLaport 

Fukuoka กนัดัม้ตัวทีน่ี้คอื “RX-93ffν Gundam” ตัวใหมท่ีเ่บสมาจาก “RX-93ν Gundam” เมือ่พูดถงึ ν 

Gundam ตอ้งนกึถงึ mobile suit ทีอ่ามโุร่ เรยป์ระจ าการและต่อสูอ้ยา่งดุเดอืดกับ “ซาซาบ ี(Sazabi)” 

ที่ชาร์ อัสนาเบลิประจ าการในภาพยนตร์

เรื่อง “Mobile Suit Gundam: Char’s 

counterattack”  ที่ ฉ า ย ใ น ปี  1 9 8 8 ! 

นอกจากนัน้ ผูท้ีค่วบคมุงานก็คอืผูก้ ากับโท

มโินะ โยชยิูก ิบดิาที่ใหก้ าเนิดกันดัม้ซรีี่ส์

อกีดว้ย  

 

 น าท่านไปยัง ศูนย์ชอ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY 

FREE ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้

ปลอดภาษี 
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  จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ย่านช้อปป้ิงเทนจนิ (Tenjin ward) หรือ จะเรียกอีกอย่างว่า 

“Downtown Area ของเมอืง ฟกูโุอกะ” ก็ไดซ้ ึง่ยา่นแห่งนี้ จะเรยีกว่าเป็นยา่นทีป่รยีบเสมอืนหัวใจของ

เมอืง แถมยงัถอืวา่เป็นยา่นทีม่คีวามส าคัญมากๆ ของเกาะควิชเูลยทเีดยีว ยา่นนีม้ใีหเ้ลอืกเดนิชลิกนัแบบ

จุใจสดุๆไมว่่าจะเป็นรา้นคา้ต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยูเ่ต็มสองขา้งฝ่ังถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ๆ มา

รวมตัวกนัอยูม่ากมายสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนดิตัง้แต ่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมดห์นังสอื 

เครือ่งส าอางตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่6 สนามบนิฟุกโุอกะ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

              

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ บรกิารอาหารเชา้ทกุทา่นแบบ SET BOX 

08.55 ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ Vietjetเทีย่วบนิที ่VZ 811 

 (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.35          เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น  ตามกฎหมายของญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารได ้

วนัละไมเ่กนิ 12 ช ัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นตาราง 

การทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม และ

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

 

วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวคัซนี (ภาษาองักฤษ , ภาษาญีปุ่่ น) (วคัซนี 3 เข็มตามมาตรฐานญีปุ่่ นที ่WHO 

รองรบั เชน่  Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , Sinopharm) กรณีฉดีวคัซนี

ไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น ตอ้งยืน่ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.กอ่นเดนิทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น 

3. ลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต ์VISIT JAPAN ใหเ้รยีบรอ้ย 

ด าเนนิการท ัง้ 3 ข ัน้ตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ช ัว่โมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการตาม

ข ัน้ตอนท ัง้หมดผ่านแอพพลเิคช ัน่ ทา่นจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของท่านเอง ซึง่ใชเ้วลา

คอ่นขา้งนานพอสมควร 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

26-31 มกราคม 2566 28,999 7,900 

28มกราคม-02กมุภาพนัธ ์2566 29,999 7,900 

29มกราคม-03กมุภาพนัธ ์2566 29,999 7,900 

01-06 กมุภาพนัธ ์2566 28,999 7,900 

02-07 กมุภาพนัธ ์2566 28,999 7,900 

05-10 กมุภาพนัธ ์2566 28,999 7,900 

08-13 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 7,900 

09-14 กมุภาพนัธ ์2566 31,999 7,900 

11-16 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 7,900 

12-17 กมุภาพนัธ ์2566 29,999 7,900 

13-18 กมุภาพนัธ ์2566 29,999 7,900 

14-19 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 7,900 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกด ์ตามธรรมเนยีมทารกอายไุมเ่กนิ ยกเวน้ ช าระทกุทา่น)  2 ปี ยกเวน้ให(้ 

ขอเก็บคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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15-20 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 7,900 

16-21 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 7,900 

18-23 กมุภาพนัธ ์2566 29,999 7,900 

19-24 กมุภาพนัธ ์2566 29,999 7,900 

22-27 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 7,900 

23-28 กมุภาพนัธ ์2566 30,999 7,900 

25 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2566 29,999 7,900 

26 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2566 29,999 7,900 

27 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2566 29,999 7,900 

28 กมุภาพนัธ-์05 มนีาคม 2566 30,999 7,900 

09-14 มนีาคม 2566 30,999 7,900 

11-16 มนีาคม 2566 30,999 7,900 

12-17 มนีาคม 2566 29,999 7,900 

16-21 มนีาคม 2566 30,999 7,900 

18-23 มนีาคม 2566 29,999 7,900 

19-24 มนีาคม 2566 29,999 7,900 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 

หมายเหต ุ

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนั

กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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  ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมากรุ๊ป  หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ายการทัวรร์ะบไุวใ้นรายการไมว่า่

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่

บางสว่นหรอืทัง้หมดตามรายการใหแ้กท่า่น 

 อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ า จ านวน 16,000 บาท ตอ่ทา่น ภายใน 2-3 วนั เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มเิชน่น ัน้ บรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัทิา่นจะโดนยดึมดัจ าโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ 

คนืได ้อนัเนือ่งมาจากบรษิทัฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิไปกอ่น

หนา้น ัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ ัง่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากท า

การจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกต ัว๋หรอืค าขอ

พเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นกังานขาย และหากทา่นช าระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืท ัง้หมด บรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้  

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 20 ทา่น ซึง่ท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษิทัฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3-5 วนั

กอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิท ัง้หมดใหท้่านหรอื

จดัหาทวัรอ์ ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

- การรบัการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์น

สนามบนิน ัน้ ตอ้งมขี ัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้ทาง

สนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง 

และหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ ีน่ ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ ีม่โีรค

ประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งให้

การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทวัรท์ ัง้หมด 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศ

ไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจ

คนเขา้เมอืงน ัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศน ัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษิทัฯ

และมคัคุเทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการตดัสนิใจเป็นของ

เจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษิทัฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนงัสอืเดนิทาง

จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 
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- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้21 วนั กอ่นการเดนิทาง)  

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 

ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 

 

 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้

ต า่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ 

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุก

คร ัง้ 

 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการ

ยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ 

สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 

3-5 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 

 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
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 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็

ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน

ตวัออก ท าใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น

ช าระเงนิเขา้มาแล้วจะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง

เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ และ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 

 

 

 

 

รฐับาลญีปุ่่ นประกาศมาตรการส าหรบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีพ่ านกัในญีปุ่่ นระยะส ัน้ ดงันี ้

   ・  มาตรการยกเวน้วซีา่ 

     ・  สามารถไปกบัทวัรไ์ด ้และสามารถเทีย่วดว้ยตวัเองได ้

ท ัง้นี ้ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่11 ตลุาคม 2565 เป็นตน้ไป (ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่23 กนัยายน 2565) 

 

ส าหรบัมาตรการเปิดรบันกัทอ่งเทีย่ว ต ัง้แตว่นัที ่10 มถินุายน 2565 ทีเ่ดนิทางในรูปแบบของคณะทวัร ์

โดยประเทศไทยถกูจดัอยูใ่นกลุม่สนี า้เงนิ (ขอ้มลูอพัเดต ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2565) 

กลุม่สนี า้เงนิ (มคีวามเสีย่งต า่)  

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิประเทศญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตวั 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉดีวคัซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีน VISIT JAPAN ใหเ้รยีบรอ้ย 

ประกาศส าคญัของประเทศญีปุ่่ น 
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วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวคัซนี (ภาษาองักฤษ , ภาษาญีปุ่่ น) (วคัซนี 3 เข็มตามมาตรฐานญีปุ่่ นที ่

WHO รองรบั เชน่  Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , Sinopharm) กรณี

ฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น ตอ้งยืน่ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.กอ่นเดนิทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น 

3. ลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต ์VISIT JAPAN ใหเ้รยีบรอ้ย 

ด าเนนิการตามข ัน้ตอนนีก้่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 6 ช ัว่โมงก่อนเทีย่วบนิลงจอด หากไม่ด าเนนิการตาม

ข ัน้ตอนท ัง้หมดผา่นแอปพลเิคช ัน่ ท่านจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของท่านเอง ซึง่ใชเ้วลา

คอ่นขา้งนานพอสมควร 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของรฐับาลไทยมากกว่า 14 วนัก่อนการเดนิทาง (VACCINE CERTIFICATE หรือ International 

Vaccinated Certificate 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


