
 

 

 

 
ควิชู (Kyushu) มนตเ์สน่ห์เกาะใตสุ้ดของญ่ีปุ่นมี ฟุกุโอกะ ( Fukuoka) เป็นเมืองหลวง 

อบอวลไปดว้ย ธรรมชาติ  แหล่งประวติัศาสตร์  อาหารพื้นเมือง  และแหล่งออนเซ็น ท่ีหลากหลาย 

   บิน Full Service กบัสายการบิน Vietjet Air  (VZ) :  
        รวมน ้าหนกัโหลด 20 กก. ถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. อาหารร้อน และ ท่ีนัง่ 

   พกัดี 4-5 ดาว : 2 คืน ออนเซ็น + 2 คืน ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง 

   Amazing กบัแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ท่ีเปิดใหม่ หรือ  

        ปรับปรุงใหม่ พร้อมตอ้นรับทุกท่าน 
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ก าหนดการเดินทาง: 29 ก.ย – 4 ต.ค / 10 – 15 / 21 – 26(หยุดยาววันนักขัตฤกษ์) / 24- 29 ต.ค 65 
วันแรก    (1)   สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

21.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ)  เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

 

วันทีส่อง    (2)   สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ – โรงงานเหล้าบ๊วย – ยูฟูอนิ –  
                          เบปปุ (เมืองออนเซ็น) - อุมิ จิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด)  - อาบน ้าแร่แช่ออนเซ็น 

   00.45 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เท่ียวบินท่ี VZ810  (ใชเ้วลาบิน 5.25 ชัว่โมง)  
08.10 น. ถึง สนามบินฟกุุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใตสุ้ดของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมือง

ศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์** ส าคญัมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจบั ** (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย)  จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองยฟููอิน จงัหวดัโออิตะ 

 แวะโรงงานเหล้าบ๊วย (หากมีเวลาพอ) ชมขั้นตอนการผลิตเหลา้บ๊วยของญ่ีปุ่ นพร้อมชิม ชอ้ป แชะ 

       
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอนิ (Yufuin) ตน้แบบของ OTOP ญ่ีปุ่ น ตั้งอยูใ่นหุบเขาในจงัหวดัโออิตะ  
  ยฟูุอินเป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์โุรปโบราณ บา้นอิฐท่ีประดบัตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ ภายใน 
  หมู่บา้นมีทั้งร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกท่ีเป็นแฮนดเ์มด แวะเดินเล่นท่ี ทะลสาบคิริน (Kirinko Lake) 
 
    
 
  
 
  

 
จากนั้นออกเดินทางสู่ เบปปุ เมืองออนเซ็น เป็นเมืองท่องเท่ียวแช่น ้าพุร้อนยอดนิยมของญ่ีปุ่ น  
ชมบ่อนรกทะเลเดือด อุมิ จิโกกุ (Umi jigoku) (รวมค่าเขา้ชม) บ่อท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดจากทั้งหมด 8 บอ่ 
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น ้าภายในบ่อจะเป็นสีน ้าเงินโคลบอลตห์รือมีสีคลา้ยกบัสีของน ้าทะเล (บ่อน้ีจึงมีช่ือวา่ อุมิ ท่ีแปลวา่ ทะเล 

 ในภาษาญ่ีปุ่ น) และมีการละลายของซลัเฟตท าใหมี้สีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงท าใหมี้ควนัสีขาวโขมง 
เยน็   รับประทานอาหารค ่า เมนู ไคเซกิ (Kaiseki) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  Hotel & Resort Beppu Wan ()         หรือเทียบเท่า  
ท่านจะได้สัมผสักับการอาบน ้ าแร่แช่ออนเซ็นเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหน่ือย เช่ือว่า

 น ้าแร่จะ ช่วยใหผ้ิวพรรณ และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วันที่สาม    (3)   เมืองเบปปุ - คุมาโมโตะต้นก าเนิดหมีคุมะมง - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - ชมปล่องภูเขา
ไฟอะโสะ - นั่งรถไฟ Aso Torokko ชมทิวทัศน์ - ปราสาทคุมาโมโตะ - โจซะเอน็เมืองเก่า
ถนนสายวัฒนธรรม  

  

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เชา้  ออกเดินทางสู่ คุมาโมโตะ(เมืองหมีคุมะมง) ไปยงั สถานีรถไฟนาคามัตสึ (Nakamatsu Station) ระหว่างทาง

แวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิว ไดคงัโบ (Aso Daikanbo) จุดชมวิวเมืองอะโสะสุดอลงัการ (หากมีเวลาพอ) 
12.15 น. น าท่านขึ้นรถไฟ Aso Torokko (รวมค่ารถไฟ)   รถไฟสไตลเ์รโทรท่ีใชว่ิ้งในเส้นทางรถไฟสายเก่า  

ในสมยัก่อนเส้นทางรถไฟเหล่าน้ีเคยใชข้นส่งไม ้หรือ งานเหมือง ขบวนรถไฟจึงเป็นแบบหนา้ต่างเปิดโล่ง
ใหไ้ดส้ัมผสักบัอากาศอนัสดช่ืนพร้อมทิวทศัน์สองขา้งทางไดอ้ยา่งใกลชิ้ด (งดบริการช่วง 1 ธ.ค – 20 มี.ค) 
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12.40 น.  เดินทางถึง สถานีทาคามัตสึ (Takamatsu Station)  
13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.30 น. เดินทางต่อไปยงั ปราสาทคุมาโมโตะ ( Kumamoto Castle)  เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีสวยและสง่างามท่ีสุด
ในญ่ีปุ่ น (ไม่รวมค่าเขา้ชม) มีประวติัยาวนานมานานกวา่ 420 ปี ตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่นเนินเขากลางเมือง

ปราสาทแห่งน้ียงัเป็นปราสาทท่ี มิซาโตะ มุซาชิ  “ซามูไรไร้พ่าย”  ผูโ้ด่งดงัในในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่ น อาศยั

อยูใ่นช่วงปลายชีวิต 

           

 
 
 
 

 
 
จากนั้นให้ท่านเดินเล่นท่ี เมืองโบราณ (Sakura no baba Josaien) 
ถือว่าเป็นช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ช่ือดังของเมือง น้ีบริเวณเชิงเขา
ปราสาทคุมาโมโตะ ท่ีออกแบบ และตกแต่งสไตลย์อ้นยุคให้เขา้
กบับรรยากาศเมืองเก่าของปราสาท ซ่ึงจะมีร้านคา้จ าหน่ายของ
ท่ีระลึก ขนมขึ้นช่ือของเมืองคุมาโมโต ้และร้านอาหารต่าง ๆ  

 
เยน็  รับประทานอาหารค ่าเมนู Japanese Shabu Buffet  

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  Ark Kumamoto Joe Mae ()  (ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 
       หรือเทียบเท่า  
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วันทีส่ี่   (4)   คุมาโมโตะ – ยานากาวะ – ล่องเรือเวนิสญี่ปุ่ น - ซากะ - เช็คอนิกบัเสาโทริอกิลางน ้า -     
                    ศาลเจ้ายโูทคุ อนิาริ  - ลิม้ลองอาหารมิชลนิ – นางาซาก ิ- ซาเซะโบะ - เฮ้าส์เทนบอช    
                    (Huis Ten Bosch) – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - แช่ออนเซ็น 

 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เชา้ ออกเดินทางสู่ เมืองยานากาวะ (Yanagawa) น าท่านล่องเรือไปตาม

แม่ น ้ า ย าน าก าวะบ น เรือด งโก ะ  ดั้ ง เดิ ม ข อง ญ่ี ปุ่ น แล ะชม
สถาปัตยกรรมของญ่ีปุ่ น ชมโกดงับา้นเรือนในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 
และดอกไม้งามประจ าฤดูกาล ซ่ึงแม่น ้ าสายน้ีได้รับเลือกให้เป็น
สถานท่ีท่ีมีทิวทศัน์ระดบัประเทศและยงัใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละคร
เร่ืองกลกิโมโน จนได้เวลาอันควรออกเดินทางสู่ ซากะ(Saga) เป็น
จงัหวดัท่ีมีเทือกเขาและป่าจ านวนมาก ในขณะเดียวกนัก็มีท่ีราบท่ีเกิด
จากลาวาและหินภูเขาไฟ มีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซรามิค ... น าท่านชม ศาลเจ้ายูโทคุ 
อินาริ (Yutoku Inari) เป็นศาลเจา้นิกายชินโตประจ าตระกูลนาเบะชิมะ เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และส าคญั
เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น เช่ือกนัว่าศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประชาชนชาว
ญ่ีปุ่ นต่างเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเก่ียวกบัความส าเร็จดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั 

 
 
 
 
 

 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ลิ้มลองอาหารระดับมิชลิน (Michelin)  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ... แวะเช็คอินกบั เสาโทริอสีิแดง กลางทะเล (Kaichu torii) ท่ีศาลเจา้โออุโอะ ในเมืองทาระ ตั้งอยูก่ลางทะเล
อาริอาเกะ เป็นทศันียภาพอนัเร้นลบัท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของทศันียภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปจ ำลอง (image) 
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14.40 น.  น าท่านเดินทางสู่ ซาเซะโบะ (Sasebo) จังหวดันางาซากิ เพื่อเข้า 

Huis Ten Bosch (รวมค่าเข้าชม) สวนสนุกท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในคิวชู 
ท่ีให้ความรู้สึกเหมือนกับเราท่องเท่ียวอยู่ในประเทศฮอลแลนด์ 
ออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆ มีทั้ งเคร่ืองเล่นนาๆชนิด ร้านอาหาร
และโรงแรม อีกทั้งยงัมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากน้ียงัมีการจดั 

 อีเวน้ทน่์าสนใจมากมายตลอดปี ใหท้่านต่ืนตาต่ืนใจกบัการประดบั
ไฟในสวนสนุกทุกค ่าคืน  
พิเศษ!! ในช่วงปลายปีท่านจะไดช้ม เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 
(Kingdom of lights) ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลกไดร้างวลั7 ปีซอ้น  
ใชด้วงไฟมาประดบัมากถึง 13 ลา้นดวง ดา้นในประกอบไปดว้ยจุด
ท่ีตอ้งมาเช็คอินหรือถ่ายรูป รวมไปถึงการแสดงแสงสีเสียงอีกดว้ย  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่าน
ไดใ้ชเ้วลาเตม็ท่ีในสวนสนุก  

 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Jr Okura Huis Ten Bosch () หรือเทียบเท่า 
พิเศษ!! ท่านจะได้สัมผสักับการ        อาบน ้ าแร่ญ่ีปุ่ น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการท่ีได้เหน็ด
เหน่ือยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวนั การแช่น ้ าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่
ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็นอย่างดี เป็นท่ีรู้จกั
อยา่งแพร่หลาย และเช่ือวา่ในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผิ้วพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น 
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วันทีห้่า     (5) ซาเซะโบะ - ช้อปป้ิงสุดมันส์ ณ The Outlets  Kitakyushu และAeon Mall  (เปิดใหม่ 
                       ล่าสุด 28 เม.ย. 2022)  - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าคูชิดะ - แชะหุ่นกนัดั้ม ณ ห้าง LalaPort กบั 
                       ช้อปป้ิงจุใจย่านเทนจิน – ชิมอาหารย่านยาไต (Yatai) 
  

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เชา้  ออกเดินทางจากซาเซะโบะไปยงั The Outlets Kitakyushu (ใชเ้วลาประมาณ2.30 ชัว่โมง) เป็นแหล่งชอ้ป-

ป้ิงครบวงจร ใหม่ล่าสุด เปิดเม่ือ 28 เม.ย 2022 โดยเอา้ทเ์ลต็แห่งน้ี มีสินคา้หลากหลายตั้งแต่ระดบัพรีเม่ียม 

จนไปถึงทัว่ๆไป สินคา้มีครบทั้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเลก็ ท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงต่อไดท่ี้ Aeon Mall ท่ีอยู่

ติดกบั เอาท์เลท็ อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี 

 

 

 

 

 
 
 
บ่าย เดินทางต่อไปยงั ฟุกุโอกะ แวะขอพร ณ ศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine) เป็นศาลเจา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฟุ

กุโอกะ ซ่ึงตวัศาลเจา้และบริเวณรอบๆ ถูกออกแบบใหมี้ความสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบชินโตแท้ๆ  ท่ี
ส าคญัคือใช้เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลยามากาซะ ฮากาตะ กิออน (Hakata Gion 
Yamakasa Festival) ท่ีจะจดัขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นเทศกาลท่ีจะมีการแข่งขนัแห่เสล่ียงยกัษ ์
(Oiyama) ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แวะแชะรูปกบัหุ่นกนัดั้ม ณ หา้ง Lala Port ท่ีมีขนาดใหญ่        

                  กวา่ Unicorn Gundam ท่ีโตเกียวและใหญ่กวา่ RX-78F00  
            Gundam ท่ี Gundam Factory Yokohama เรียกไดว้า่เป็น 
              แลนดม์าร์คส าคญัของเมืองฟุกุโอกะในปัจจุบนั 

 
หุ่นกนัดั้มรุ่นใหม่ช่ือ RX93 FF Nu Gundam 
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...จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง  ย่านเทนจิน (Tenjin)  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวม
แหล่งบนัเทิง อยา่งครบครัน ไม่วา่จะเป็นตึกตน้ไม ้ร้านคา้ท่ีน่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะ
เป็นยา่นของกินอร่อยๆ อยา่งยา่นยะไต (Yatai หมายถึงซุม้ขายอาหารท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก) ท่ีรวม
ร้านอาหารแบบฉบบัทอ้งถ่ินเอาไวม้ากมาย                                                     

 
   
 
 
 
 
 
 
 

อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Nishitetsu Grand () หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่หก   (6) อาหารเช้าแบบเบนโตะ - สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หรือ อาหารกล่อง ในกรณีท่ีเวลาไม่เพียงพอทานท่ีโรงแรม 
06.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ 
09.10 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบิน VZ811  
 (รวมบริการอาหารร้อน น ้าหนกัโหลดกระเป๋า 20 กก. และท่ีนัง่)  
 (ใชเ้วลาบิน 5.40 ชัว่โมง)  
12.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ……พร้อมความประทบัใจ ☺☺☺ 

 

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

**หมายเหตุ** 1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ี

  ขึ้ นอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

  บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมา

  จ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

2-3 ท่าน ท่านละ 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 6 ปี) 
ไม่เสริมเตียงพกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

1. 29 ก.ย. – 4 ต.ค. 65 40,900 36,900 8,000 

2. 10 – 15 ต.ค. 65 39,900 35,900 8,000 

3. 21 – 26 ต.ค. 65 
(หยุดยาววนันักขตัฤกษ์) 

43,900 39,900 8,000 

4. 24 – 29 ต.ค. 65 40,900 36,900 8,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
   

✓ ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) น ้าหนักโหลด 20 กก. สัมภาระถือขึ้ นเครื่องฯ 

7 กก. อาหารรอ้น และ ท่ีนั่ง (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนั่ง ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มตัว๋กรุ๊ป

เท่าน้ันไม่สามารถเล่ือนวนัได)้ 

✓ ค่าพาหนะรถโคช้ปรบัอากาศตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั)  

✓ ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

 กรณีชนิดของพกัที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ หอ้ง Twin หรือ  หอ้ง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเป็น     

      หอ้งชนิดท่ีโรงแรมมีอยู ่โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

 กรณีเป็นหอ้งพกั 3ท่าน (Triple Room) ท่านท่ี 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

      ตามมาตราการของโรงแรม น้ันๆ 

 กรณีวนัท่ีเขา้พกัโรงแรมไม่มีหอ้งนอน 3คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจดัเป็น 2 หอ้ง  

✓ ค่าน ้าด่ืม 1 ขวด/วนั/ท่าน 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  

✓ ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัสุขภาพ ครอบคลุมถึงโควิด-19 และ ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

      • วงเงินเอาประกนั  1,000,000 บาท 

      • ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท 

✓   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ 

 

DELL
Text Box
เต็ม

DELL
Text Box
เต็ม
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

× ค่าอาหาร ส าหรบัท่านท่ีทาน  เจ  มงัสาวิรตั  หรือ อาหารมุสลิม    

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

× ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดจ้องตัว๋เครื่องบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

× ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

× ค่าวีซ่าเขา้ญี่ปุ่ น 1,575 บาท (เอกสารยื่นวีซ่ากรุณาจดัสง่ EMS ทางใหบ้ริษัทฯล่วงหน้าอยา่งน้อย 12 วนักอ่นเดินทาง) 

× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรบัท่ีสนามบิน) 

× ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทบัตราของสถานพยาบาลในแบบฟอรม์หนังสือ

รบัรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่ นเท่าน้ัน 

 

เงื่อนไขการเดินทาง และ การยกเลิก 

 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกับ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 40 วนั* 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง  

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

❖ กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์คืนเงินค่าทวัร์ โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง (ถา้มี) 

* ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

❖ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียว และ ไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ

สายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้งจลาจล ค าสัง่ของเจา้หน้าท่ีรฐั ปัญหาอนัเกิดเหตุจาการเมือง  

ภยัธรรมชาติ  อุบติัเหตุ  ฯลฯ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

❖ ในกรณีท่ีโรงแรมท่ีระบุเต็มเน่ืองจากเทศกาล  วนัหยุดประจ าปี หรือมีการจดัประชุมสมัมนาใหญ่ ฯลฯ  บริษัทของสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีใกลเ้คียงและมีมาตรฐานระดบัเดียวกนั 

❖ เท่ียวบิน ราคา และ โปรแกรม สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

❖ เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

❖ กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน ตัว๋รถทัวร ์ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกบั

เจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 

❖ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

❖ เตือน! กญัชา-กญัชง เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่ น โดยหากฝ่าฝืนมีไวใ้นครอบครองเพื่อน าเขา้ และ ส่งออกมีโทษ

จ าคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีท่ีมีไวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย มีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรบัไม่เกิน 3 ลา้นเยน 

 

** หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้ 

          และ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

          ไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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