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ก ำหนดกำรเดินทำง : สงกรำนต ์10 – 14 เม.ย. 2566 / 14 – 18 เม.ย. 2566 

    15 - 19 เม.ย. 2566 

วนัแรก (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ 

 

21.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 2-3 แถว C สำยกำรบินเวียต

เจท็แอร ์(VZ) เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระก่อน

ออกเดินทาง 
 

วนัที่สอง  (2) สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - ล่องเรอืยำนำกำว่ำ  

                  (กลกิโมโน) - Starbuck สวยตดิอนัดบั - Huis Ten Bosch ธีมพำรค์สไตลยุ์โรป –  

                  เทศกำลดอกทิวลิป – พกัโรงแรมหุ่นยนต ์   

 

00.15 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร ์(VZ) เท่ียวบินท่ี VZ810 (ใชเ้วลาบิน 5.25 ชัว่โมง)  

(บริการเสมือน Full Service รวมน ้าหนักโหลด 20 กก. ถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. เพ่ิมอาหารรอ้นและท่ีนัง่บนเครื่องฯ)   

07.25 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมือง

ศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ 

 

** ส ำคญัมำก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ  ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ 

หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั **  

 ค ำเตือน : กญัชำ-กญัชง และยำเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมำยในประเทศญี่ปุ่น โดยหำกมีไวใ้น

ครอบครองเพื่อน ำเขำ้และส่งออก มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีไวใ้นครอบครองเพื่อจ  ำหน่ำย มีโทษ

จ ำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรบัไม่เกิน 3 ลำ้นเยน 

 

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)   

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองยำนำกำวะ 

(Yanagawa) น าท่านล่องเรือไปตามแม่น ้ายานากาวะโดยดงัโกะ (Dangko) สไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิม เพลงขบั

กล่อมจากนายเรือ ค่อยๆ ล่องไปตามล าน ้า ซ่ึงเมื่อ 400 ปีท่ีแลว้ขุดเพ่ิมคูเมืองลอ้มรอบปราสาท ชมอาคาร

บา้นเรือน โกดงัตลอดจนสวนสวยสองฟากฝั่ง ซ่ึงแม่น ้าสายน้ีไดร้บัเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีมีทิวทศัน์งดงาม

ระดบัประเทศ และยงัใชใ้นการถ่ายท าละครเร่ือง “กลกิโมโน” 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางต่อไปยงัซำเซะโบะ (Sasebo) จงัหวดันางาซากิ เพ่ือเขา้ Huis Ten Bosch (รวมค่าเขา้ชม) ร่วม 

ชมเทศกำลดอกทิวลิป กว่า 700 สายพนัธ์ ตามสถานท่ีต่างๆ ในรีสอรท์ อาทิเช่น ทุ่งทิวลิปกบักงัหนัลม

บนถนนสายดอกไม ้Flower Road และยงัเป็นสวนสนุกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในคิวชู ท่ีใหค้วามรูสึ้กเหมือนกบัเรา

ท่องเท่ียวอยู่ในประเทศฮอลแลนด ์ออกแบบใหเ้ป็นเมืองเล็กๆ มีทั้งเคร่ืองเล่นนานาชนิด รา้นอาหาร และ

โรงแรม อีกทั้งยงัมีมุมถ่ายรูปสวยๆ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาเต็มท่ีใน

สวนสนุก (มีไกดแ์นะน า) 

 

เย็น   พักคา้งคืน ณ โรงแรมหุ่นยนต์ HENNA HOTEL () โดยพนักงานตอ้นรับเป็นหุ่นยนต์

  สาวสวย หรือไดโนเสาร์ สามารถพูดได ้4 ภาษา ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น อังกฤษ จีน และเกาหลี ท่านจะไดส้ัมผัส

วิวฒันาการใหม่ของการท างานร่วมกนัระหว่างคนกบัหุ่นยนต์ (กรณีโรงแรมเต็มสามารถปรบัเปล่ียนเป็น

โรงแรมใกลเ้คียงในระดบัเดียวกนั) 
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วนัที่สำม     (3) นำงำซำกิ - ฮิตะ - ยำ่นเมืองเก่ำมำเมดะมำจ ิ(Little Kyoto): พิพิธภณัฑเ์ก๊ียะญี่ปุ่น 

                 –ศำลเจำ้เก๊ียะ-พิพิธภณัฑต์ุก๊ตำญี่ปุ่นฮินะ-นัง่รถไฟสำยโรแมนตกิ ยุฟุอิน โนโมร ิชมวิว 

                 -ยุฟุอิน หมู่บำ้นในฝัน -ทะเลสำบคิรนิ -  เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จโิกกุ)                   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่ ฮิตะ (Hita) เป็นเมืองหน่ึงในจงัหวดัโออิตะ (Oita) มีช่ือเสียงเร่ืองไมส้น น ้าใสสะอาด เป็น

เมืองแห่งธรรมชาติ วฒันธรรม และผลิตภณัฑ ์ ...ต่อไปยงั ยำ่นเมืองเก่ำมำเมดะมำจิ (Mamedamachi) 

บรรยากาศยอ้นยุคไปยงัสมยัเอโดะกวา่ 400 ปี ไดร้บัการขนานนามวา่เป็น Little Kyoto แห่งคิวชู บา้นเรือน 

รา้นคา้ยงัคงมีกล่ินอายแบบญ่ีปุ่น ถือไดว้า่ ฮิตะเป็นเมืองแห่งไมส้นและรองเทา้

เก๊ียะ อิสระใหท่้านไดชิ้ม-ชอ้ป-แชะในรา้นท่ีตั้งเรียงรายโดยรอบ ชม

พิพิธภณัฑร์องเทา้เก๊ียะ ศาลเจา้เก๊ียะ แชะรูปกบัรองเทา้เก๊ียะยกัษ์ สูงกวา่ 

4 เมตร น ้าหนักกวา่ 1,000 กก. แวะรา้นฮิตะโชยุ (ซีอ๊ิว)  พรอ้ม

ชมพิพิธภณัฑตุ๊์กตาฮินะกวา่ 4,500 ตวั ซ่ึงบางตวัมีอายุกวา่ 300 ปี ชม

รถแห่สมบติัของเมือง ณ พิพิธภณัฑ ์Hita Gion Yamaboko Kaikan รา้นสาเกและโรงงานผลิตเหลา้บว๊ย (ไม่

รวมค่าเขา้ชม หากมี) ฯลฯ 
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จากน้ันน าท่านไปยงั สถำนนีรถไฟ ฮิตะ (Hita Station) ใหท่้าน นัง่รถไฟสำยโรแมนตกิ ยุฟุอิน โนโมร ิ

ชมวิว (Yufuin No Mori) มีความหมายว่า “ผืนป่าแห่งยุฟุอิน” เป็นหน่ึงในขบวนรถไฟท่องเท่ียวของภูมิภาค

คิวชูท่ีออกแบบโดยอาจารยเ์อจิ มิโตะโอกะ (Eiji Mitooka) นักออกแบบรถไฟชาวญ่ีปุ่นช่ือดงั ซ่ึงวิวสองขา้ง

ทางรถไฟมีความงดงามระดบัประเทศ และไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก 

12.29 น. ถึงสถำนีรถไฟยุฟุอิน (Yufuin Station) ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ  ท่ีมีบรรยากาศน่ารกั สงบและเรียบง่าย โอบลอ้ม

ดว้ยขุนเขาและสายน ้า เป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมในคิวชูน าท่านเดินทางสู่ ยุฟุอิน หมู่บำ้นในฝัน 

ตั้งอยูท่ี่เมืองยุฟุอิน จงัหวดัโออิตะ เป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งออนเซ็น อนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่น มากถึง 4,381 แห่ง 

หมูบ่า้นจ าลองสไตลยุ์โรปโบราณ มีตน้แบบจาก “Bibury” ประเทศองักฤษ ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงใน

หมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ใหท่้านได ้ ชิม-ชอ้ป-แชะ รา้นขนมของฝากของท่ีระลึก ตลอดจนงานแฮนเมด 

ฯลฯ กวา่ 40 รา้น บนถนนยูโนสึโบะ เมื่อเดินไปถึงสุดทางยา่นรา้นคา้ จะไดช้มความงามของ ทะเลสำบคิริน 

(Kirin) โดยมีธรรมชาติและหุบเขาเป็นฉากหลงั ซ่ึงน ้าในทะเลสาบมาจากน ้าพุรอ้น จึงอุ่นตลอดเวลา อิสระ

รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านไดเ้ท่ียวชมหมูบ่า้นยุฟุอินอยา่งเต็มท่ี   

 



JB FUK9(VZ)KAWAII Songkran      6 
 

 

 

ออกเดินทางต่อไปยงั เบปปุ (Beppu) เมืองออนเซ็นยอดนิยมของญ่ีปุ่นไดช่ื้อวา่ “เมืองหลวงออนเซ็นของ

ญ่ีปุ่น” เดินทางชมบ่อนรกทะเลเดือด (Umi jigoku) (รวมค่าเขา้ชม) บ่อท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและสวยท่ีสุด

จากทั้งหมด 8 บ่อ น ้าภายในบ่อจะเป็นสีน ้าเงินโคลบอลตห์รือมีสีคลา้ยกบัสีของน ้าทะเล (บ่อน้ีจึงมีช่ือวา่  

อุมิ ท่ีแปลวา่ ทะเล ในภาษาญ่ีปุ่น) และมีการละลายของซลัเฟตท าใหม้ีสีฟ้า รวมถึงความรอ้นจึงท าใหม้ีควนั

สีขาวโขมง 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม KAMENOI HOTEL BEPPU     หรือเทียบเท่า  

ท่านจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร่แช่ออนเซ็นเพ่ือเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหน่ือย เช่ือว่า

น ้าแร่จะ ช่วยใหผิ้วพรรณ และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้ น 

วนัที่สี ่     (4) เบปปุ – โทสุพรเีม่ียม เอำ้ทเ์ลท – ดำไซฟุ -หุ่นกนัดั้ม ณ LaLaport–ชอ้ปป้ิงยำ่นเทน 

       จนิหรอื ยำ่นฮำกำตะ - ลิ้ มลองอำหำรยำ่นยำไต 

  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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เชา้ ออกเดินทางสู่ โทสุพรีเม่ียมเอำ้ทเ์ล็ท (Tosu Premium Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงเอา้ท์เล็ตครบวงจรท่ีไดร้ับ

ความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในจังหวดัซากะ มีสินคา้แบรนด์เนมราคาพิเศษสุดใหเ้ลือกมากมาย อาทิ 

Coach, Samaonite, Burberry ฯลฯ  

น าท่านเดินทางต่อไปยงั ศำลเจำ้ดำไซฟุ ศาลเจา้ชินโตอนัเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของฟุกุโอกะ สรา้งขึ้ นใน

ปี ค.ศ. 905 เพ่ืออุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินดา้นวรรณคดีจีนและการศึกษา ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหวข้อพรเพ่ือความส าเร็จ

การศึกษา ส่วนรูปป้ันววัหนา้ศาลเจา้เช่ือกนัวา่ ถา้ลบูตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีท่ีบริเวณน้ันๆไปดว้ย  

ถา้ลูบตรงบริเวณหวั ลูบเขาก็จะมีหวัดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานขา้มสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน  

เสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความส าเร็จ ระหว่างทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่าน

สงัเกตุจะมีน ้าเตา้แขวนอยู่เต็มไปหมด ซ่ึงเช่ือกนัว่าถา้เขียนช่ือเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน ้าเตา้แลว้เทพเจา้จะ

คุม้ครองเด็กใหป้ลอดภัย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองกวา่ 100 แห่งบริเวณหนา้วดั หา้มพลาด! ชิม

โมจิยา่ง ขนมอุเมะกาเอะโมจิ (ขนมญ่ีปุ่นท่ีท าจากแป้งขา้วเหนียวและขา้วจา้วสอดไสถ้ัว่แดงอะสึกึ) เป็นขนม

ท่ีขึ้ นช่ือของท่ีน้ี  

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย ต่อไปยงั ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกบัหุ่นกนัดั้มยกัษต์วัใหม่ล่ำสุด 

(เม.ย. 22) ณ หำ้ง LaLaport มีขนาดใหญ่กวา่ Unicorn Gundam ท่ี

โตเกียวและใหญ่กวา่ RX93 FF Gundam ท่ี Gundam Factory 

Yokohama เรียกไดว้า่เป็นแลนดม์ารค์ส าคญัของเมืองฟุกุโอกะใน

ปัจจุบนั (หากมีเวลาพอ) ...จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ยำ่นเทนจนิ 

(Tenjin) หรือ ยำ่นฮำกำตะ (Hakata)  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจ

กลางเมือง รวบรวมแหล่งบนัเทิง อยา่งครบครนั ไมว่า่จะเป็นตึกตน้ไม ้

รา้นคา้ท่ีน่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค  

หรือจะเป็นยา่นของกินอร่อยๆ อยา่งยา่นยะไต (Yatai) หมายถึงซุม้

ขายอาหารท่ีมีขนาดไมใ่หญ่มาก ท่ีรวมรา้นอาหารแบบฉบบัทอ้งถ่ิน

เอาไวม้ากมาย   

อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มท่ี (มีไกดแ์นะน า) 

 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Toei Fukuoka หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หุ่นกนัดั้ม รุ่นใหม่ช่ือ RX93 FF Nu Gundam 
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วนัที่หำ้ (5) สนำมบินฟุกุโอกะ - สนำมบินสุวรรณภูมิประเทศไทย 

 

เชา้ ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ บริการอาหารแบบบอ๊กเซ็ท 

08.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร ์(VZ) เท่ียวบินท่ี VZ811(ใชเ้วลาบิน 6.10ชัว่โมง) 

(บริการเสมือน Full Service รวมน ้าหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้ นเคร่ือง 7 กก.  เพิ่มอาหารรอ้นและท่ีนัง่บนเคร่ืองฯ)   

14.35 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ……พรอ้มควำมประทบัใจ  

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

**หมำยเหต*ุ*  

1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงหรือปรบัลด-เพ่ิมไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ 

 ล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิเช่น  

 ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่าย 

 แบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่  
2-3 ทา่น ทา่นละ 

เดก็(อายุไม่เกิน 6 ปี) 
ไม่เสริมเตยีง 

พักกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

39,888.- 36,888.- 6,900.- 
 

หมำยเหต ุ: 1) กรณี Join Land อยำ่งเดียว หกัค่ำตัว๋เครื่องบินออก 9,000 บำท     

      2) เด็กทำรก (Infant) อำยุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทำงกลบัช ำระเพียง 8,900 บำท   

      3) ตัว๋ VZ รวมน ้ำหนกัโหลด 20 กก. ถือข้ึนเครื่อง 7 กก. เพ่ิมอำหำรรอ้นและที่นัง่บนเครื่องฯ 

      4) อพัเกรดที่นัง่เป็นพรีเม่ียมแถว 3 -10 ช ำระเพ่ิม 490 / เที่ยวบิน    

      5) ซ้ือน ้ำหนกัเพ่ิม 15 กก. ช ำระเพ่ิม 1,200 บำท/เที่ยวบิน  

 

      อตัรำค่ำบริกำรรวม 
   

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) บริการแบบ Full Service รวมน ้าหนักโหลด 20 กก. 

สมัภาระถือขึ้ นเคร่ืองฯ 7 กก. อาหารรอ้น และ ท่ีนัง่ (สามารถUpgradeท่ีนัง่ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป

เท่าน้ัน ไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางได)้ 

 ค่าพาหนะรถโคช้ปรบัอากาศตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั)  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

🔺 กรณีชนิดของพกัท่ีท่านขอมาเต็ม อาทิ หอ้ง Twin หรือ 

หอ้ง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเป็น     

      หอ้งชนิดท่ีโรงแรมมีอยู ่โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหนา้ 

🔺 กรณีเป็นหอ้งพกั 3ท่าน (Triple Room) ท่านท่ี 3 อาจ

เป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

      ตามมาตราการของโรงแรม น้ันๆ 

🔺 กรณีวนัท่ีเขา้พกัโรงแรมไม่มีหอ้งนอน 3คน หรือ เต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจดัเป็น 2 หอ้ง (มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม) 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

 

 กรุณาช าระเงินมัดจ า 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง พร้อม

ส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด กรุณาช าระก่อนการ

เดินทาง 30 วนั 
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 ค่าน ้าด่ืม 1 ขวด/วนั/ท่าน 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

      • วงเงินเอาประกนั  1,000,000 บาท 

      • ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) 7% จำกค่ำบริกำร 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

× ค่าอาหาร ส าหรบัท่านท่ีทาน เจ มงัสวริติั หรือ อาหารมุสลิม    

× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

× ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดจ้องตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

× ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ 2,000 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรบัท่ีสนามบินขาไป) 

× ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง โดยลงช่ือและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอรม์หนังสือรบัรอง

การตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญ่ีปุ่นเท่าน้ัน ส าหรบัท่านท่ีฉีดวคัซีน

ไม่ครบ 3 เข็มยีห่อ้ยีห่อ้ใดก็ได ้ 
 

เงื่อนไขกำรเดินทำง และ กำรยกเลิก 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 40 วนั* 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง  

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 

 กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์คืนเงินค่าทวัร์ โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง (ถา้มี) 

* ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียว และ ไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การยกเลิกเท่ียวบิน การนัดหยุดงาน การประทว้งจลาจล ค าสัง่ของเจา้หน้าท่ีรัฐ ปัญหาอันเกิดเหตุจาการเมือง  ภัยธรรมชาติ 

อุบติัเหตุ ฯลฯ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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 ในกรณีท่ีโรงแรมท่ีระบุเต็มเน่ืองจากเทศกาล วนัหยุดประจ าปี หรือมีการจดัประชุมสมัมนาใหญ่ ฯลฯ บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีใกลเ้คียงและมีมาตรฐานระดบัเดียวกนั 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูจ้องไม่ถึง 20 ท่าน 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋รถทวัร ์ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าท่ี

ก่อนทุกครั้ง 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ 

 

** หมำยเหต ุ:  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ  

บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 


