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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-หมูบ่า้นยูฟุอนิ-ทุง่หญา้คุซา

เซนร-ิชอ้ปป้ิงโจไซเอน-AEON MALL 

   KUMAMOTO  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 
 

ปราสาทคุมาโมโตะ-แหล่งชอ้ปป้ิงโจไซเอน-ศาลเจา้    
ยโูทค ุอนิาร-ิโทส ุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต 

   FUKUOKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ตลาดเชา้ โยบโุกะ-ปราสาทคาระส-ึคาแนลซติี ้
กนัด ัม้ แหง่ฟุกโุอกะ-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 เข็ม

ตามมาตรฐานญีปุ่่ นที ่WHO รองรบั เชน่  Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , 

Novavax , Sinovac , Sinopharm) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐาน

ญีปุ่่ น ตอ้งยืน่ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.กอ่นเดนิทาง 

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

ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐาน

ญีปุ่่ น 

3. ลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต ์VISIT JAPAN ใหเ้รยีบรอ้ย 

ด าเนนิการท ัง้ 3 ข ัน้ตอนนีก้่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 6 ช ัว่โมงก่อนเทีย่วบนิลงจอด 

หากไม่ด าเนนิการตามข ัน้ตอนท ัง้หมดผ่านแอพพลเิคช ัน่ ท่านจะตอ้งกรอกเอกสารที่

สนามบนิดว้ยลายมอืของทา่นเอง ซึง่ใชเ้วลาคอ่นขา้งนานพอสมควร 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่่งทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร์ 

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะ

เช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

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 
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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 
 

เมนูอาหาร ราคาตอ่ทา่น/ตอ่เทีย่วบนิ (1ขา) 

ขา้วไกเ่ทอรยิาก+ิน า้ดืม่ 200 บาท 

ขา้วแกงเขยีวหวานไก+่น า้ดืม่ 200 บาท 

ไกอ่บสมนุไพร+บะหมี+่น า้ดืม่ 200 บาท 
 

*** เมนูอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเทีย่วบนิ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่2 สนามบนิฟกุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุโมจโิกะ เรโทร 

00.45 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Vietjet เทีย่วบนิที ่
VZ810 ใหท้กุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 ** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์ พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 ค าเตอืน: กญัชา-กญัชง และยาเสพตดิทกุชนดิ เป็นสิง่ผดิกฎหมายในประเทศญีปุ่่ น โดยหากมี

ไวใ้นครอบครองเพือ่น าเขา้และส่งออก มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 7 ปี กรณีมไีวใ้นครอบครองเพือ่
จ าหนา่ย มโีทษจ าคกุไมเ่กนิ 10 ปี และปรบัไมเ่กนิ 3 ลา้นเยน 

 
08.10 เดนิทางถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
 แนะน าใหท้กุทา่นปรับเวลา เนื่องจากเวลาทอ้งถิน่ทีป่ระเทศญีปุ่่ น เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุเท็มมงัก ู(Dazaifu Tenmangu Shrine)  
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ศาลเจา้อายุเก่าแก่กว่าพันปี ที่ถูกสรา้งขึน้มาตัง้แต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) จุดมุ่งหมายในการ

สรา้งขึน้มาเพื่อสักการะ สุกาวะระ มซิซิาเนะ นักวชิาการ นักการเมอืง นักเขยีน ทีท่รงอทิธพิล

ทีส่ดุคนหนึง่ในยุคเฮฮัน (Heian) จนคนญีปุ่่ นยกใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งการศกึษา ท าใหเ้ราจะเห็น

นักเรยีน นักศกึษาทีก่ าลังเตรยีมสอบส าคัญๆ แวะเวยีนมาสักการะขอพรอยู่เสมอ ท าใหไ้ดม้กีาร

เผยแพร่และเกดิเป็นศาลเจา้เท็มมังกู ทีก่ระจายไปทั่วประเทศญีปุ่่ น กว่า 12,000 สาขา โดยมี

ศาลเจา้ดาไซฟเุท็มมังกู เป็นศาลเจา้หลักน่ันเอง บรเิวณหนา้ศาลเจา้มรีูปป้ันวัว เชือ่กันว่าถา้ได ้

ลูบตรงจุดไหน จะท าใหจุ้ดนัน้สุขภาพดไีปดว้ย ถา้ลูบบรเิวณหัว บรเิวณเขา ก็จะเชือ่ว่า มหีัวด ี

เรยีนด ี

 เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเซตอาหารญีปุ่่ น 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ตอนเหนือทีเ่มอืงคติะควิช ูเมอืงน้ีประกอบดว้ย 5 เมอืงเล็ก โดย 
1 ใน 5 ทีม่คีวามส าคัญในฐานะเมอืงทอ่งเทีย่วคอืโมะจโิกะ ซึง่เคยเป็นท่าเรอืพาณิชยใ์นยคุเมจิ
มาก่อน และปัจจุบันไดพ้ัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อยใจ กนิชอ้ปรมิทะเลชือ่ โมะจโิกะเรโทร 
(Mojiko retro) เนื่องจากเคยเป็นเมืองท่าเรือมาก่อน จึงท าใหเ้มืองโมจิโกะนั้นมีอาคาร
รปูแบบตะวันตกกระจายอยูห่ลายหลังโดยเป็นทัง้สถานทีร่าชการ และบา้นพักอาศัย  

เย็น รบัประทานอาหารค า่ YAKINIKU BUFFET จดัเต็มใหก้บัทกุทา่น  

จากนั้นใหทุ้กท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ใหทุ้กท่านไดแ้ช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความ

เมื่อยลา้ การแช่ออนเซ็นจะท าใหร้ะบบหมุนเวียนโลหติในร่างกาย และมีผวิพรรณที่สวยงาม 

(แนะน าใหแ้ชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีหากทา่นตอ้งการแชน่านกวา่นัน้ แนะน าไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 

ทีพ่กั          HOTEL AZ BEPPU หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 อุมจิโิกคุ-ชิโนอเิกะ จโิกกุ-หมู่บา้นยูฟุอนิฟลอรร์ลั-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ

แหลง่ชอ้ปป้ิงโจไซเอน-AEON MALL 

เชา้           รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทุกท่านชมไฮไลทข์องเมอืงเบปปุ ก็คอืการเทีย่วชมบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิอุม ิจโิกคุ (Umi 
Jigoku) หรือบ่อทะเลเดอืด ถูกยกย่องใหเ้ป็นบ่อน ้าพุรอ้นใหญ่ทีสุ่ดและทีส่วยทีสุ่ดในบรรดา
บ่อนรกทัง้แปด มคีวามลกึประมาณ 200 เมตร น ้าจะเป็นสนี ้าเงนิโคบอลตห์รอืคลา้ยกบัสขีองน ้า
ทะเล (บอ่น้ีเลยชือ่วา่ อมุ ิทีแ่ปลวา่ ทะเล ในภาษาญีปุ่่ น) และมกีารละลายของซลัเฟตท าใหม้สีี

ฟ้า อณุหภมูปิระมาณ 98 องศา ดว้ยความรอ้นระดับน้ีจงึท าใหเ้กดิควันสขีาวพุ่งขึน้มาตลอดเวลา 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง บอ่น ้าพุรอ้น ชโินอเิกะ หรอืบอ่โคลนสแีดงเป็นบอ่น ้าพุธรรมชาตทิี่
เกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น เกดิจาก ปฏกิรยิาใตพ้ืน้ดนิคอืความรอ้นจากเหล็กออกไซดก์ับแมกนีเซยีม
รวมกนัจนปะทอุอกมาเกดิเป็นโคลนสแีดงท าใหน้ ้าในบอ่ก็เป็นสแีดงไปดว้ย หรอืทีเ่รยีกกนัว่าบ่อ
เลอืดน่ันเอง  จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นยูฟุอนิฟลอรร์ลั (Yufuin Floral Village) ตัง้อยู่ที่
เมอืงยูฟอุนิ ในจังหวัดโออติะ เรยีกไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีโ่ดดเด่นมากๆ แห่งหนึง่เลยก็ว่า
ได ้เพราะทีน่ี่นัน้บอกเลยว่าฮอตฮติตดิลมบนจนกลายมาเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารก์ของเมอืงยฟูอุนิ
ทีแ่ขกไปใครมาตอ้งแวะมาปักหมดุใหไ้ด ้โดยหมูบ่า้นยฟูอุนิฟลอรร์ัลแหง่น้ีจะเป็นหมูบ่า้นจ าลอง
สไตลย์โุรป มกีลิน่อายยโุรปโบราณ บา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยูบ่นถนนสายเล็กๆ ประดับ
ประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสุดๆส าหรับเดินชมชลิๆ ภายในน่ันมีทัง้รา้นอาหาร
บรรยากาศเก๋ๆและรา้นขายของทีร่ะลกึทีม่คีวามแฮนดเ์มดไม่เหมอืนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเล่น 
ของสะสมทัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศสิง่ทีเ่รียกไดว้่าเป็นไฮไลทข์องทีน่ี่ก็ตอ้งเดนิไปสดุทางของ
ย่านรา้นคา้ตา่งๆ ซึง่ก็จะพบกบัทะเลสาบคนิรนิ (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มภีูเขา
เป็นฉากหลัง 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเซตอาหารญีปุ่่ น 
พาท่านชม ทุง่หญา้คุซะเซนร ิ(Kusasenri) ตัง้อยู่ทีใ่กล ้ๆ กับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะ 

และภูเขา ไฟอะโซะ (Aso Mount) ในจังหวัดคุมาโมโต ้บอกเลยว่าววิของทีน่ี่สวยมาก ซึง่ทุ่ง

หญา้แห่งนี้จะมลีักษณะกวา้งใหญ่ปกคลุมไปดว้ยหญา้ ตรงกลางทุ่งแห่งนี้มบีงึน ้าขนาดใหญ่ 2 

บงึ ตัง้อยูไ่มไ่กลกนัมากนัก  ความพเิศษของทีน่ี่ก็คงเป็นการทีส่ามารถมองเห็นปลอ่งภเูขาไฟใน

ระยะไกลทีเ่ห็นชัดมาก ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ แหลง่ชอ้ปป้ิงโจไซเอ็น ถอืว่าเป็นชอ้ปป้ิง

เซ็นเตอรช์ือ่ดังของเมอืงคุมาโมโตะ พื้นทีน้ี่มกีารจ าลองบรรยากาศชมุชนรอบปราสาทในช่วง

ศตวรรษที ่17 ถกูออกแบบและตกแตง่สไตลย์อ้นยคุเพือ่ใหเ้ขา้กับบรรยากาศเมอืงโบราณและดู

กลมกลนืไปกับปราสาทคุมาโมโตะ เป็นการรวบรวม รา้นเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงจ านวนมาก อย่าง 

รา้นทีเ่ดน่ๆก็จะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ และรา้นขายขนมขึน้ชือ่ของเมอืงคมุาโมโต ้และยังมรีา้น

ขายผลติภัณฑอ์าหารดัง้เดมิของคมุาโมโตะดว้ย ของขึน้ชือ่ 3 อยา่งของคมุาโมโตะ ไดแ้ก ่ซาชิ

มเินื้อมา้ (บาซาช)ิ, รากบัวทอดยัดไสม้ัสตารด์ (คาราชเิร็งกง) และดังโงะไสม้ันเทศ (อคินิาริ
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ดังโงะ) นอกจากน้ียังมีสนิคา้จ ากัดตามฤดูกาลน าท่านเดินทางสู่ AEON MALL เชญิท่าน

เพลดิเพลนิกบัอสิระชอ้ปป้ิงภายในศนูยก์ารคา้  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั มไีกดแ์นะน ารา้นอาหารใหก้บัทกุทา่น 

ทีพ่กั         KUMAMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 ปราสาทคมุาโมโตะ-ศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร-ิ โทสพุรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต 

เชา้     รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

เดนิทาทางต่อไปยัง ปราสาทคุมาโมโตะ (ชมบรเิวณดา้นนอก) นับเป็นแลนดม์ารก์ส าคัญ

ของ เมอืงคุมาโมโตเ้ลยก็ว่าได ้เนื่องจากเป็นหนึ่งในปราสาททีส่วยงามในญีปุ่่ นทีส่รา้งขึน้ดว้ย

เทคนกิทางสถาปัตยกรรม อันล ้าเลศิในสมัยนัน้

ในปีค.ศ. 1607 สิง่ที่ท าใหป้ราสาทแห่งน้ีโด่ง

ดั ง ม า ก ๆ ก็ น่ า จ า ก ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง

สถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและ

ครบถว้นของอาคารในพื้นที่ของปราสาท มัน

ประกอบดว้ยสิง่ปลูกสรา้งและอาคารหลายหลัง 

เช่น หอปราการปราสาทเล็กใหญ่กับคลังแสง 

ป้อมธนูที่มีบทบาทในการตอบโตเ้มื่อถูกศัตรู

รุกรานโจมตี วังที่ประทับ ฯลฯ ปราสาทแห่งนี้

ยังเป็นปราสาททีม่ยิาโมโตะ มซุาช ิไดอ้ยูอ่าศัย

ในชว่งบัน้ปลายชวีติอกีดว้ย  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู SHABU BUFFET 
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น าท่านเดนิทางชม ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) ศาลเจา้เก่าแก่ของเมอืง
ซากะ ทีม่อีายุหลายรอ้ยปี โดยศาลเจา้แห่งน้ีเป็นทีป่ระทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ผีูค้น
จ านวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพื่อใหท้ัง้การเก็บเกีย่วพืชผลทางการเกษตรและธุรกจิ
ต่างใหม้คีวามส าเร็จแถมทีน่ี่ยังถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยมากๆของเมอืงน้ี ไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดูใบไม ้
ผล ิยามทีด่อกซากรุะบานสะพรั่ง และชว่งฤดใูบไมร้่วง ทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นเป็นสสีม้แดงทีบ่อกเลย
วา่สวยตะลงึ มอีกีจดุทีเ่มือ่มาแลว้ตอ้งไปเช็กอนิก็ตรงสว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยังมสีะพานสแีดงคูก่บั 

แม่น ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงาม ศาลเจา้ยูโทคุอนิารนัิ้นถูกสรา้งขึน้เมื่อประมาณ ปี 

ค.ศ. 1688 ซึง่เป็นศาลเจา้ที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชนิโต ศาลเจา้แห่งน่ีไดเ้ป็นศาลเจา้ประจ า

ตระกูลนาเบะชมิะผูป้กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะอีกต่างหาก จงึเรียกว่าเป็นศาลเจา้ที่มี

ความส าคัญของเมอืงและมชีือ่เสยีงโดง่ดังมากๆแหง่หนึง่ในระดับภมูภิาค น าท่านเดนิทางไปยัง 

โทซุพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซากะ เรียกไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตครบวงจรที่

ยิง่ใหญ่ อกีแห่งนึงของควิชู ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงกันไดอ้ย่างสะดวกสบาย โดยเอา้ทเ์ล็ตแห่งนี้มี

สนิคา้จะมใีหเ้ลอืกหลากหลาย ตัง้แต่ระดับพรีเมยีมจนไปถงึทั่วๆไป ซึง่จะมรีา้นคา้ของแบรนด์

ชัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกว่า 150 รา้น ใหเ้ลือกช็อปกันแบบจุใจ พรอ้มโปรโมชั่นเด่นๆ 

ตลอดทั ้งปี มีครบทั ้งผูห้ญิง ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เครือ่งส าอาง อย่าง 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 ลาลา

พอท-ยา่นชอ้ปป้ิงเทนจนิ 

เชา้     รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านไปชมบรรยากาศของ ตลาดเชา้โยบุโกะ ตัง้อยู่ในเมอืงท่าโยบุโกะ เป็น 1 ใน 3 ตลาด 

ตอนเชา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามยาวประมาณ 200 เมตร ตลาดแห่งนี้กอ่ตัง้เมือ่ประมาณยุค 

Taisho ภายในตลาดมีรา้นคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสลับกันกว่า  50 รา้น ลว้นเป็นชาวเมือง 

ชาวประมง ทีจ่ะน า ผัก ผลไมท้อ้งถิน่สด ๆ มาวางขาย อกีทัง้อาหารแหง้หรอือาหารแปรรปูก็มใีห ้

เลอืกช็อปเลอืกชมิไดต้ลอดทาง และแน่นอนตอ้งมอีาหารทะเลสด ๆ จับโดยชาวประมงแท ้ๆ 

จากทะเลทีอ่ยู่ห่างตลาดเพียงไม่กีก่า้ว จงึท าใหอ้าหารทะเลของทีน่ี่มรีาคาทีย่่อมเยาว ์ความ

พเิศษของการมาเดนิตลาดทอ้งถิน่ ก็คอืการไดช้็อปของฝากของทีถู่กและด ีของทีข่ายดทีีส่ดุ

ทีน่ี่ก็คอื ปลาหมกึใส   เดนิทางต่อไปยัง ปราสาทคาระส ึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงคาระส ึ

จังหวัดซากะ ถูกสรา้งขึน้เมือ่ปี 1602 และกอ่สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1609 โดยท่านเทราซาวะ ฮโิรทะ

กะ ซึง่เป็นเจา้เมอืงคนแรกของเมอืงคะระส ึปราสาทแห่งนี้ตัง้อยู่ใกล ้ๆ  กับอ่าวคาระส ึจงึท าให ้

นอกจากเราจะไดช้ม สถาปัตยกรรมที่สวยงามของปราสาทคาระสแึลว้ ที่นี่ยังเป็นอีกจุดที่

สามารถชมววิอา่วคาระสไึปจนถงึววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงโดยรอบไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั มไีกดแ์นะน ารา้นอาหารใหก้บัทกุทา่น 
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น าท่านเดนิทางสู่ คาแนลซติีฮ้ากาตะ อาณาจักรหรูแห่งการชอ้ปและความบันเทงิหลาย

รูปแบบทีร่วมไวใ้นที่เดยีว ทัง้โรงหนัง, game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้

แบรนดญ์ีปุ่่ นแทแ้ละแบรนดต์่างประเทศรวมกว่า 250 รา้น สว่นใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเตมิ

พลัง ก็มรีา้นอาหารเปิดบรกิารหลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 ม ีRamen Stadium หรือบาง

คนจะเรยีกวา่ศนูยอ์าหารทีข่ายเฉพาะราเมงก็ไมว่่ากนั ใครชอบรา้นไหนเลอืกไดต้ามสะดวก และ

เป็นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมงใหล้องชมิกันดว้ย น าท่านเดนิทางชม กนัด ัม้แห่งฟุกุโอกะ 

ตัง้อยู่หนา้บรเิวณหา้ง Mitsui Shopping Park  LaLaport Fukuoka กันดัม้ตัวทีน่ี้คอื “RX-93ffν 

Gundam” ตัวใหม่ทีเ่บสมาจาก “RX-93ν Gundam” เมือ่พูดถงึ ν Gundam ตอ้งนกึถงึ mobile 

suit ที่อามุโร่ เรย์ประจ าการและต่อสูอ้ย่างดุเดือดกับ “ซาซาบี (Sazabi)” ที่ชาร์ อัสนาเบลิ

ประจ าการในภาพยนตร์เรื่อง “Mobile Suit Gundam: Char’s counterattack” ที่ฉายในปี 

1988! นอกจากนัน้ ผูท้ีค่วบคุมงานก็คอืผูก้ ากับโทมโินะ โยชยิูก ิบดิาทีใ่หก้ าเนดิกันดัม้ซรีีส่อ์กี

ดว้ย น าท่านไปยัง ศูนยช์อ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ปลอด

ภาษีจากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ยา่นชอ้ปป้ิงเทนจนิ (Tenjin ward) หรอื จะเรยีกอกีอยา่ง
ว่า “Downtown Area ของเมอืง ฟกูโุอกะ” ก็ไดซ้ึง่ย่านแห่งนี้ จะเรยีกว่าเป็นยา่นทีป่รยีบเสมอืน

หัวใจของเมือง แถมยังถือว่าเป็นย่านที่มี

ความส าคัญมากๆ ของเกาะควิชเูลยทเีดียว 

ยา่นน้ีมใีหเ้ลอืกเดนิชลิกนัแบบจใุจสดุๆไม่ว่า

จะเป็นรา้นคา้ต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสอง

ขา้งฝ่ังถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ๆ  

มารวมตัวกันอยู่มากมายสนิคา้ใหเ้ลือกซื้อ

หลากหลายชนิดตั ้งแต่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

เสื้อผา้ แบรนเนมด์หนังสือ เครื่องส าอาง

ตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่6 สนามบนิฟกุโุอกะ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
             น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ บรกิารอาหารเชา้ทกุทา่นแบบ SET BOX 
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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 

และโปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

 

วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวคัซนี (ภาษาองักฤษ , ภาษาญีปุ่่ น) (วคัซนี 3 เข็มตาม

มาตรฐานญีปุ่่ นที ่WHO รองรบั เชน่  Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , 

Novavax , Sinovac , Sinopharm) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น 

ตอ้งยืน่ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.กอ่นเดนิทาง 

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

ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐาน

ญีปุ่่ น 

3. ลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต ์VISIT JAPAN ใหเ้รยีบรอ้ย 

ด าเนนิการท ัง้ 3 ข ัน้ตอนนีก้่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 6 ช ัว่โมงก่อนเทีย่วบนิลงจอด 

หากไม่ด าเนนิการตามข ัน้ตอนท ัง้หมดผ่านแอพพลเิคช ัน่ ท่านจะตอ้งกรอกเอกสารที่

สนามบนิดว้ยลายมอืของทา่นเอง ซึง่ใชเ้วลาคอ่นขา้งนานพอสมควร 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกด ์ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

30 พฤศจกิายน-05 ธนัวาคม2565 32,999 7,900 

01-06 ธนัวาคม 2565 32,999 7,900 

03-08 ธนัวาคม 2565 32,999 7,900 

04-09 ธนัวาคม 2565 30,999 7,900 

05-10 ธนัวาคม 2565 30,999 7,900 

06-11 ธนัวาคม 2565 32,999 7,900 

07-12 ธนัวาคม 2565 32,999 7,900 

08-13 ธนัวาคม 2565 32,999 7,900 

10-15 ธนัวาคม 2565 29,999 7,900 

14-19 ธนัวาคม 2565 29,999 7,900 

15-20 ธนัวาคม 2565 29,999 7,900 

22-27 ธนัวาคม 2565 34,999 7,900 

25-30 ธนัวาคม 2565 36,999 7,900 
27 ธนัวาคม2565-01 มกราคม2566 44,999 7,900 

05-10 มกราคม 2566 28,999 7,900 

06-11 มกราคม 2566 28,999 7,900 

07-12 มกราคม 2566 27,999 7,900 

08-13 มกราคม 2566 26,999 7,900 

11-16 มกราคม 2566 28,999 7,900 

12-17 มกราคม 2566 28,999 7,900 

14-19 มกราคม 2566 27,999 7,900 

15-20 มกราคม 2566 27,999 7,900 

18-23 มกราคม 2566 28,999 7,900 

19-24 มกราคม 2566 28,999 7,900 

21-26 มกราคม 2566 28,999 7,900 

22-27 มกราคม 2566 28,999 7,900 

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 



PJP73-VZ PRO JAPAN FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 6D4N เทีย่วเต็ม ไมม่ฟีรเีดย ์

 

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 

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 เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพื่อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ั๋ว
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการ
ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่
คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขออภยัใน
ความไมส่ะดวก 
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  ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมากรุ๊ป  หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ายการทัวรร์ะบไุวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่

คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดตามรายการใหแ้กท่า่น 

 อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

ฯลฯ 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 2-3 วนั เพือ่ส ารอง
สทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิช่นน ัน้ บรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัทิา่นจะโดนยดึมดัจ าโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ 
คนืได ้อนัเนื่องมาจากบรษิทัฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของทีพ่กัและต ั๋ว
เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้น ัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ ัง่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บยอดเต็ม
จ านวนทนัท ีหลงัจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้
พาสปอรต์เพือ่ออกต ัว๋หรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นกังานขาย และหากทา่นช าระเงนิ
เขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืท ัง้หมด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้  

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษิทัฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3-5 วนัก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ 
ยนิดที ีจ่ะคนืเงนิท ัง้หมดใหท้า่นหรอืจดัหาทวัรอ์ ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรบัการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้เนือ่งจากการ
ขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนิน ัน้ ตอ้งมขี ัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีก
เก็บค่าใช้จ่ายท ัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบั
เจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง และหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ ีน่ ัง่รถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ ีม่โีรคประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิ
กวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็
ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงน ัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศน ัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบว่าทางบรษิทัฯและมคัคุเทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะช่วยเหลอืใดๆ ท ัง้สิน้ 
เพราะอ านาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง
บรษิทัฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก
ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้
แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ ัง้สิน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม
เดนิทางพรอ้มคณะ 

 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้21 วนั กอ่นการเดนิทาง)  

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วย

กระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 
 

 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้
เดนิทางข ัน้ต า่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้รา
ทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออก
เดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 
 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของ
ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผล
เหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 3-5 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุา
สอบถามพนกังานขายโดยตรง  
 

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 
ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของ
ท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออก
เดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้สิน้และเก็บ
คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 
• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา 

หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวาม
จ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่
เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
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• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 
การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ และ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญ
หาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาท
ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 
 

 
 

 

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 มถิุนายน 2565 ทีเ่ดนิทางในรูปแบบของ
คณะทวัร ์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 

 

วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวคัซนี (ภาษาองักฤษ , ภาษาญีปุ่่ น) (วคัซนี 3 เข็มตามมาตรฐาน
ญีปุ่่ นที ่WHO รองรบั เชน่  Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , 
Sinopharm) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น ตอ้งยืน่ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 
72 ชม.กอ่นเดนิทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการ
เดนิทาง (ภาษาองักฤษ) กรณีฉดีวคัซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่่ น 

3. ลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต ์VISIT JAPAN ใหเ้รยีบรอ้ย 

ด าเนนิการตามข ัน้ตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ช ัว่โมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการ
ตามข ัน้ตอนท ัง้หมดผา่นแอปพลเิคช ัน่ ทา่นจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของทา่นเอง 
ซึง่ใชเ้วลาคอ่นขา้งนานพอสมควร 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตาม
ข้อก าหนดของรฐับาลไทยมากกว่า 14 วนัก่อนการเดินทาง (VACCINE CERTIFICATE หรือ 
International Vaccinated Certificate 

 

 

 

 

 

ประกาศส าคญัของประเทศญีปุ่่ น 
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ใชส้ าหรบั กรณีทีป่ระเทศญีปุ่่ น ยงัก าหนดใหย้ืน่วซีา่ 
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ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิได ้โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1-3 วนั 

 


