
 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัทวัร ์AJP69-03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) VZ810 00.45-08.10+1 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – ศาลเจา้ยูโทคุ อินาริ – 

พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู – สวนสนัติภาพ – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน 

ฮามาโนมาจิ 

 APA NAGASAKI EKIMAE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

- ✓ -  

 

วนัที่สาม 

สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – ถนนมา

เมะดามาชิ – เมืองเปปปุ ✓ - HTL 

 OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัที่สี ่

ชมบ่อน ้ารอ้น จิโกกุ – หมู่บา้นยูฟุอิน – ศาลเจา้อุกิฮะอินาริ – เมืองฟุ

คุโอกะ – คาแนลซิต้ี   ✓ ✓ - 

 THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ 
สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )  

VZ811 08.55-12.35 
✓   



 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีของแจกและไม่มีราคาเด็ก*** 

 

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.30 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเวียดเจ็ท พบกบั

เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์                          

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – ศาลเจา้ยูโทคุ อินาริ – พิพิธภณัฑร์ะเบิด

ปรมาณู – สวนสนัติภาพ – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินฮามาโนมาจิ 

00:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ท เที่ยวบินท่ี VZ810 

 
ช่วงการเดินทาง 

 

 
ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่าน 

 
พกัท่านเดีย่ว จ่ายเพิม่ 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08:10   ถงึ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

 ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญ่ีปุ่นเช่ือว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเร่ืองการศึกษาเล่าเรียน 

เนื่องจากศาลเจ้านี้ สร้างขึ้นเพ่ืออุทศิให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนักปราชญ์ประจ าราชส านักใน

สมัยเฮอัน แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากต าแหน่งและเนรเทศให้มารับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้แค่

เพียง 2 ปีกเ็สียชีวิต โดยศาลเจ้านี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ฝากเนื้อฝากตัวกบั

ศาลเจ้าแห่งนี้  โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพ่ือขอพรให้ฉลาดและมีสติปัญญาดี   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1687 เพ่ือเป็นที่ประทบั

แห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ประทานผลเกบ็เกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ คล้าย

ศาลเจ้าฟุชิมะ อินะริในเกียวโต ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอ

ความส าเรจ็ด้านธุรกจิการค้า และความปลอดภัยในอบุัติเหตุทั้งปวง  

 

 

พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑท์ี่จัดแสดงภาพเหตุการณ์และเศษสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จาก

ความโหดร้ายที่บ่งบอกความเป็นจริงของความล้างผลาญที่เกิดข้ึนจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 และการเรียกร้อง

เพ่ือความสนัติภาพโลกที่ปราศจากระเบิดนิวเคลียร์  

สวนสนัติภาพ สวนแห่งนี้ ถูกจัดแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ๆ บนเนินเขาแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ใหญ่สีขาว

ทรงระฆังแบบอินเดีย ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีคนแรกของอนิเดียเป็นผู้อญัเชิญมา  

น าท่านเดินทางไปยังย่านชอ้ปป้ิงฮามาโนะมาจิ ย่านช้อปป้ิงใจกลางเมืองนางาซาก ิเป็นแหล่งช้อปป้ิงครบครัน 

ของนักช้อป ทั้งเสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้ของใช้ อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอีก

มากมาย 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ท่ีพกั  APA NAGASAKI EKIMAE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – 

เมืองเปปปุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สะพานเมงาเนะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและส าคัญของเมืองนางาซากิ หรืออีกช่ือหนึ่งที่

นักท่องเที่ยวมักเรียกกนัคือสะพานแว่นตา อนัเนื่องมาจากสะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผวิน า้เป็นวงคล้าย

กบัรูปของแว่นตานั่นเอง โดยสะพานเมงาเนะถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นทางข้ามแม่น า้นากาจิมะ อนัเป็นแม่น า้สาย

หลักของนางาซากินั่นเอง ถูกสร้างขึ้นโดยพระภิกษุจากวัดโคฟุคุจิในปี พ.ศ. 2177 ด้วยหินในสถาปัตยกรรม

แบบจีนซึ่งเป็นแห่งแรกในญ่ีปุ่นนั่นเอง 

เดจิมะ เกาะเลก็ๆ ที่สร้างข้ึนโดยมนุษย์ เกาะแห่งนี้มีรูปร่างหน้าตาเมื่อพัด สร้างขึ้นเพื่อจ ากดัอาณาเขตให้แก่

ชาวยุโรปที่เข้ามาท าการค้าขายในเมืองนางาซากิ หรือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของศาสนา

คริสต์และเป็นการจัดระเบียบให้ชาวยุโรปอยู่ในเฉพาะพ้ืนที่ของตัวเอง ที่แห่งนี้ ถือเป็นสถานที่ที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์อกีแห่งหนึ่งเลยกว่็าได้ ในสมัยก่อนเดจิมะใช้เป็นจุดแลกเปล่ียนท าการค้าระหว่างญ่ีปุ่นและยุโรป 

ในสมัยปิดประเทศ อีกทั้งยังเป็นบ้านของชาวยุโรป ภายในมีการจัดวางและแสดงข้อมูล เร่ืองราวและข้าวของ

เคร่ืองใช้ต่างๆ ในสมัยนั้น และมีการจ าลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยุโรปอย่างโปรตุเกสหรือฮอลันดาด้วย 

โทซุ พรีเมี่ยมเอา้ทเ์ล็ต เป็นพ้ืนที่ช้อปป้ิงเอ้าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ช้ันน าและแบรนด์ท้องถิ่น

มากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 

Samsonite และอื่นๆอกีมากมายมาที่นี่สามารถช้อปป้ิงได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 

รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ โดยแต่ละร้านกจ็ะมีโปรโมช่ันส่วนลดมากมาย 

เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย  ถนนมาเมะดามาชิเป็นย่านเมืองเก่าที่ทางรัฐบาลรักษา

ไว้ เดินบนถนนในย่านนี้ จะเห็นบ้านไม้แบบดั้งเดิมของ

ญ่ีปุ่น ร้านอาหาร คาเฟ่เลก็ๆ และร้านขายรองเท้าเกี๊ยะ 

ในสมัยเอโดะที่ปกครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มาเมดะซึ่ง

เป็นเขตชุมชนเล็กๆ ในเมืองฮิตะได้รับการพัฒนาให้

เป็นสถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่นี้ จะเรียงราย

ไปด้วยร้านค้า บ้านพักอาศัย และร้านจ าหน่ายของที่

ระลึกแบบโบราณซึ่งแสดงให้เห็นถึงอดีตของที่นี่  ส่วน

หนึ่งของพ้ืนที่ได้รับเลือกให้เป็นย่านอนุรักษ์กลุ่มอาคาร

โบราณที่ส าคัญ เขตชุมชนนี้ ได้ช่ือว่าเป็นย่านลิตเติลเกยีวโตของคิวชู 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   ท่ีพกั  OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญีปุ่่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสีข่องการเดินทาง ชมบ่อน ้ารอ้น จิโกกุ – หมู่บา้นยูฟุอิน – ศาลเจา้อุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิต้ี   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จิโกกุ ที่หมายถงึ “นรก” ซึ่งเป็นบริเวณที่บ่อน า้ร้อนผุดข้ึนมาทั้งหมด 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกนัตามแร่ธาติ

โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสงูถึง 98 องศาเซลเซียส อาท ิเช่น อุมิ จิโกกุ (บ่อทะเล) เป็นบ่อ

น าร้อนที่มีสฟ้ีา ,ชิโนะอิเกะ จิโกกุ (บ่อเลือด) บ่อน าร้อนที่น า้เป็นสแีดง และ ทะสึมากิ จิโกกุ บ่อน า้ร้อนที่มี

ลักษณะพิเศษคือจะมีการปะทุขึ้นมาของน า้ร้อนในบ่อทุกๆ25-30 นาท ี 

จากนั้นน าเดินทางสู่ หมู่บา้นยูฟูอิน หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นก าเนิดผลิตภัณฑแ์ละโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง

ผลิตภัณฑ ์และที่เมืองไทยได้น ามาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์ภายในหมู่บ้านมี

ร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเคร่ืองแก้ว ร้านขนมญ่ีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้ อ

ของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่าง

ธรรมชาติ   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ศาลเจา้อุกิฮะอินาริ ตระการตาด้วยวิวของประตูโท

ริอิ 91 ประตูที่ทอดยาวเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้

ส า ห รับก า ร ถ่ า ย รู ป  แ ต่ศ าล เ จ้ า แ ห่ งนี้ ยั ง มี

ประวัติศาสตร์อันยาวนานและโดดเด่น ถูกสร้างขึ้น

เพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจ้า 3 องค์ของเกียวโต ได้แก่ 

ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ และมัตสโึอะ ไทฉะ รวมถึงศาล

เจ้าดาไซฟุ เทนมันงุแห่งฟุกุโอกะกป็ระทับอยู่ศาล

แห่งนี้  ศาลเจ้าด้านหน้าที่ท่านสามารถสักการะได้

ตั้งอยู่ ณ จุดสิ้นสุดของประตูโทริอิ พรที่ได้รับจาก

ศาลเจ้าอุกฮิะ อนิาริแห่งนี้ ได้แก่ ความรุ่งเรืองทางธุรกจิ พืชผลอนัอุดมสมบูรณ์ ความปลอดภัยในการเดินทาง 

สขุภาพ อายุยืนยาว และความส าเรจ็ด้านการศึกษา 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเทนจิน ย่านธุรกจิและย่านช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สดุในเกาะควิชู ให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่าง

จุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน 

“เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู  อสิระกบัการเลือกซื้อและเลือกชมสนิค้ามากมายกับ

ห้างสรรพสินค้าช่ือดัง ร้านเคร่ืองส าอาง เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวันเสาร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

อาทติย์จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูที่มาหาความสขุและความสนุกกบัเพ่ือนและคนรู้ ใจ ให้ท่านได้เดิน

เที่ยวชมและเลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   ท่ีพกั  THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ เซ็ทเบนโตะ 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ 

08:55  ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียดเจ็ต เที่ยวบิน VZ811 

12:35  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

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

   



 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบับริษัท เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และบริษัทได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทา่นไม่ได้ร่วม

เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสทิธกิารคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

 

 

 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์    กลุ่มสนี า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มนี้ 

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบนิญ่ีปุ่น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคช่ันในโทรศัพทส่์วนตวัดังนี้   

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณฉุีกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสยัว่าอาจจะตดิเช้ือ ซึ่ง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตอืนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ตดิเช้ือ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน ์เป็นการลงทะเบียนผู้เดนิทางที่เข้ามาญ่ีปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ลิ้ งค์กบั My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่น 

การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

คาดการณไ์ด้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถ

เปล่ียนเป็นเงินได้  การบริการของรถน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นก าหนดไวว้นัละ 10 ชัว่โมง ไม่สามารถขบั

เกินเวลาได ้ทางมัคคุเทศกแ์ละพนักงานขับรถ จะจดัโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกบัเวลา และต้องข้ึนอยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปล่ียนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไป-กลับพร้อมคณะ  

     (ไม่สามารถระบุท่ีนัง่บนเคร่ืองได ้สายการบินเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเท่า (2-3 ท่าน / หอ้ง) 

► เอกสารย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญ่ีปุ่น  

เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้  

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2นิ้ว พ้ืนขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดส าเนา ทร.14 ที่ส านักงานเขต พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเท่านั้น 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสอืรับรองการท างาน ระบตุ าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาตามวนัเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสอืรับรองการเรียน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

อาชีพอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

เจ้าของกจิการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั)  

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกนัอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

10. ภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7 %    

11. ค่าประกนัสขุภาพ *ประเทศญ่ีปุ่นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นต้องว้ือประกนัสขุภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกนั 

50,000 USD/ท่าน 

 

อตัราไม่นี้ รวม 

1. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ จ านวน 1,200 บาท / ท่าน 

2. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดินทาง 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าน า้หนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิ

กว่า 20 กโิลกรัมและมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางที่ช ารุดหรือ

ของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

4. ค่าธรรมเนยีมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. ค่าธรรมเนยีมวีซ่าญ่ีปุ่นและด าเนินการยื่น 2,000 บาท 

6. ค่าด าเนินการคัดกรองตรวจหาเช้ือ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 

 

 

เงือ่นไขในการส ารองท่ีนัง่ 

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทางและช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัท าการจอง  

(กรณีลูกคา้ท าการจองนอ้ยกว่าวนัเดินทาง 25 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนทนัทีในวนัที่จอง

เท่านั้น) 

*ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย)์ 

**กรณีท่ีท่านช าระค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว้

ทั้งหมดนี้ แลว้ 

 

(โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง ท่ีมอีายุเหลือมากกว่า 180 วนั นบัจากวนัที่เดินทาง  บริษทัไม่

รบัผิดชอบหากกรณี หนงัสือเดินทางมีอายุนอ้ยกว่า 180 และไม่สามารถเดินทางไดห้รือโดนปฎิเสธจากสายการบินและ

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองนั้นๆ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทางบริษัท ผู้จัดท าจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตัวแทน

ต่างๆ หากเกดิกรณ ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ

ประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้า

ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 

 

-   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณนีี้บริษทัฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ช าระไว้กบัทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทวัร์อื่น

ให้ถ้าต้องการ 

 

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างลกูคา้และบริษัท 

1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน า้มันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพ่ิมก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเกบ็เพ่ิม 

     ตามจริง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัท เช่น การนดัหยุดงาน, 

จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

4. บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  

5. ทางบริษทัฯไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณีสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม 

และอุบติัเหตุอนัเกิดจากความประมาทของผูเ้ดินทาง 

6. หากท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ถอืว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 

7. โปรแกรมนี้ เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้

ท าการส ารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะ

ปรับเปล่ียนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก ์พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดท า นอกจากมีเอกสาร 

     นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น  

9. ผู้จัดท าทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย 

    กบัตัวแทน ต่างๆ หากเกดิกรณผู้ีเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  

การยกเลิกส าหรบัการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 2563 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันข้ึนไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า

มัดจ า 

   ของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คนืเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสทิธิ์คืนเงินในทุกกรณ ี

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 

    อื่นๆ 

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อน

ทุก 

      ครั้ง ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

11. โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณไ์ด้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     

        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคญัและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ 

12. กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ท่ีไม่เกีย่วขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทางหากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้ 

      เช็คอิน หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รบัผิดชอบทุกกรณี  

ขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเปล่ียนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีท่ีบตัรโดยสารสามารถเปลี่ยนได)้ และบริษัททวัร์เรียกเกบ็การจัดที่นั่งของกรุ๊ป

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ้นมากและห้องพักอาจเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็

, และผู้สงูอายุที่มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวตดิต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัท่านท่ีร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ

และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงานเพ่ือความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ

ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศ



 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอบุัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัท

ฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้

เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ที่

ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 
 


