
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
 

วันเดินทาง จ านวนต่อกรุ๊ป ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

21 – 25 ธันวาคม 2565 35+1 28,999 6,900 



 
 
 
 
 
 

28 ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 2566 35+1 39,999 8,900 

04 – 08 มกราคม 2566 35+1 28,999 6,900 

11 – 15 มกราคม 2566 35+1 25,999 6,900 

18 – 22 มกราคม 2566 35+1 25,999 6,900 

25 – 29 มกราคม 2566 35+1 25,999 6,900 

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 35+1 25,999 6,900 

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 35+1 25,999 6,900 

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 35+1 25,999 6,900 

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 35+1 25,999 6,900 

01 – 05 มีนาคม 2566 35+1 28,999 6,900 

08 – 12 มีนาคม 2566 35+1 25,999 6,900 

15 – 19 มีนาคม 2566 35+1 28,999 6,900 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
JOINLAND หักราคาต๋ัวออก 10,000 บาท/ท่าน 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน 

 

 

 

 

 
 

วันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ        

             

 



 
 
 
 
 
 

22.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์

เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 736 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง) พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ ชมศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้าอายุกว่า 1000 ปี เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์

อันเก่าแก่ของเมืองแห่งน้ี ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งการศึกษา ในช่วงสอบจะมีนักเรียน

นักศึกษามากราบไหว้ขอพรกันอย่างล้นหลาม และด้านหน้าศาลเจ้าจะมีรูปหล่อวัว ที่เชื่อกันว่า ถ้า

ใครมาลูบหัววัวจะเกิดปัญญาที่ดี อีกทั้งพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร

วันที่สอง เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล •  ทะเลสาบคินริน  

                          (-/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ช้ันที่ 124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 
 
 
 

ที่น่าสนใจมากมาย และยังเป็นจุดชมต้นบ๊วยที่จะบานสะพรั่งในเดือนก.พ. -มี.ค.อีกด้วย ท าให้

นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศหล่ังไหลกันมาท่องเที่ยวที่ศาลเจ้าแห่งน้ี 

 

  

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ซึ่งอยู่ทางชายฝั่ งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือ

เป็นเมืองที่มีบ่อน้าร้อนมากที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของบ่อน้าพุร้อนจาก

ธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงออนเซ็นของญ่ีปุ่น มีแหล่งน้าจากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วๆไป  

จากน้ัน น าท่านชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรป มีกล่ินอายยุโรป



 
 
 
 
 
 

โบราณ บ้านอิฐสไตล์คลาสสิก ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับไปด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ 

นานาชนิด และยังมีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านของเล่น ตู้กาชาปอง ของสะสมให้ได้

เลือกชมเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน  

 

 

  

เมื่อเดินเที่ยวชมไปเรื่อยๆจนท้ายสุดหมู่บ้านจะได้พบกับ ทะเลสาบคินริน เป็นทะเลสาบขนาดกลาง 

มีภูเขาเป็นฉากหลัง กลายเป็นหมู่บ้านยอดฮิตที่มีความผสมผสานอย่างลงตัวเป็นจุดดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเย่ียมชมตลอดทั้งปี 



 
 
 
 
 
 

 
ค่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก  BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น 

หลังจากรับประทานอาหารค่าเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อน

คลายกล้ามเน้ือ ความเหน่ือยล้า จากการเดินทางตลอดทั้งวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า พัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชม บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริเป็นบ่อน้าพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขา

ไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น ก ามะถัน แร่เหล็ก เรเดียม เป็นต้น ในเมืองเบปปุมีทั้งหมด 8 

บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อมีลักษณะแตกต่างกันออกไป และตั้งชื่อตามลักษณะภายนอกที่พบเห็น  โดยปกติ

แล้วน้ันแหล่งน้าพุร้อนที่เป็นบ่อน้าแร่ธรรมชาติจะต้องมีอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 25 องศาเซลเซียส และ

วันที่สาม บ่อชิโนอิเกะ จิโกกุ • บ่อยูมิ จิโกกุ • ปราสาทโคคุระ • DUTY FREE • ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ท 

กันดั้มพาร์ค  • หอคอยฟุกุโอกะทาวเวอร์                                           (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ช้ันที่ 124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 
 
 
 

มีแร่ธาตุอย่างน้อย 1 ใน 19 ชนิด  ซึ่งที่เมืองเบปปุน้ีมีแร่ธาตุถึง 10 ชนิดด้วยกัน โดยเราจะน าท่าน

ชมทั้งหมด 2 บ่อด้วยกัน ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเมืองเบปปุแห่งน้ี  เริ่มด้วย บ่อสีเลือดหรือ ชิโนอิเกะ จิโก

กุ หลังจากเดินเข้ามาจะต้องผ่านร้านขายของที่ระลึกของบ่อ เมื่อเดินผ่านร้านทะลุออกไปจะ

มองเห็นรูปของยมทูตมารอต้อนรับซึ่งมีความเก่ียวข้องกับชื่อของบ่อ เน่ืองจากบ่อน้ีจะมีสีเหมือน

เลือดและบ่อมีขนาดใหญ่มาก ความร้อนของบ่อส่งผลให้ควันไอร้อนเกิดขึ้นจ านวนมาก 

  

ถัดจากบ่อสีเลือดเข้าไปจะพบกับ บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) จุดเด่นของบ่อน้ีคือ

บ่อน้าสีฟ้าสดใส เหมือนท้องทะเล เมื่อเดินเข้ามาจะเห็นควันไอน้า พุ่งออกมาจากบ่อจ านวนมาก ซึ่ง

มีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากๆ  บริเวณด้านข้างบ่อจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้หให้สักการะ ซึ่งจะต้องเดิน

ผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดขึ้นไป การที่มีเสาโทริอิสีแดงสดด้านข้างบ่อน้ีท าให้สีตัดกับบ่อน้าพุร้อนสี

ฟ้า เกิดเป็นภาพที่สวยงามและความ 



 
 
 
 
 
 

  
 

น าท่านชม บริเวณภายนอกปราสาทโคคุระ (Kokura castle) ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาทท่านละ 350 

เยน เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามของญ่ีปุ่นแท้ๆ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1602 มีความสูง 5 ชั้น พร้อม

หลังคาปราสาทที่ไล่ระดับลงมา 4 ชั้น และมีฐานเป็นหินขนาดใหญ่ แต่เดิมเป็นที่พักอาศัยและป้อม

ปราการของ Hosokawa Tadaoki นายพลยศใหญ่ที่ทรงอิทธิพลในขณะน้ัน และสถาปัตยกรรมแห่ง

น้ีมีอายุมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีความสวยงามและแปลกใหม่ ท าให้เป็นตนแบบของการสร้า ง

ปราสาททั่วไปของประเทศญ่ีปุ่นอีกด้วย ซึ่งหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ จึงปรับให้เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมาย 



 
 
 
 
 
 

 

 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน น าท่านช้อปป้ิงร้านค้าDUTY FREE ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น 

เครื่องส าอาง น้าหอม อาหารเสริม วิตามินต่างๆ  เดินทางต่อไปยังศูนย์การค้า ห้างมิตซุย เอ้าท์เลท็ 

ลาลาพอร์ท  ซึ่งเป็นช้อปป้ิงมอลล์ขนาด 5 ชั้น มีร้านค้าโดยประมาณ 222 ร้าน ให้เลือกชมเลือกซื้อ

สินค้าได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังสามารถชมก้ันด้ัมขนาดเท่าตัวจริงโชว์ มีชื่อรุ่นว่า “RX-93ffν 

Gundam” มีความสูงถึง 25 เมตร น้าหนักประมาณ 80 ตัน  ภายในยังรวบรวมความบันเทิงไว้

มากมาย เอาใจสาวกกันด้ัม จัดเป็นโซนGundum Park มีโซนย่อย 3 โซน คือ Gundam Side-F ที่คุณ

สามารถเรียนรู้ข้อมูลเก่ียวกับกันด้ัมเพิ่มเติมและสามารถเลือกซื้อโมเดลต่างๆได้อีกด้วย โซนVS 

Park With G ให้คุณได้เคล่ือนไหวร่างกายได้ออกก าลังกายไปในตัว และโซนNamco Arcade มี

เกมส์ยอดฮิตให้ท่านได้เล่น เช่น เกมส์คีบของ ให้ท่านเพลินเพลินร่วมสนุกตามอัธยาศัย  



 
 
 
 
 
 

 

 น าท่านแวะถ่ายรูปหอคอยฟุกุโอกะ (Fukuoka tower) ไม่รวมค่าขึ้นชมท่านละ 800 เยน ตั้งอยู่

บริเวณอ่าวฮากาตะ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1989 เป็นตึกสูงล าดับที่ 3 ของประเทศญ่ีปุ่นมีความสูงถึง 

234 เมตร ตัวหอคอยจะมีลักษณะเป็นทรงสามเหล่ียมเลขาคณิต มีการปูกระจกสีฟ้า จ านวนกว่า 

8,000 แผ่น เป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของนักท่องเที่ยวที่เมื่อมาเมืองฟุกุโอกะจะต้องมาถ่ายรูปคู่

กับหอคอยแห่งน้ี  



 
 
 
 
 
 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก  COMFORT INN HAKATA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า พัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งและท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย  ฟุกุโอกะมีสถานที่ท่องเที่ยว

มากมายให้ท่านได้เย่ียมชม  

- สถานีฮากาตะ (Hakata Station) ไม่ได้เป็นแค่สถานีรถไฟเท่าน้ัน แต่ยังเป็นแหล่งรวมความ

สะดวกของการคมนาคมและศูนย์รวมแหล่งชอปป้ิง มีทั้งโรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน

ขายของฝาก และอีกมากมาย (ไม่มีค่าเข้า) 

- ย่านเท็นจิน (Tenjin) แหล่งชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหน่ึงของฟุกุโอกะ มีร้านค้าเต็มสองข้าง

ทาง ทั้งแบรนด์เส้ือผ้า เครื่องส าอาง ร้านอาหาร ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม (ไม่มีค่าเข้า เปิด-ปิด 

เวลา 10.00 – 20.00 น.) 

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                    (เช้า/-/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ช้ันที่ 124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

- วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) หรือชื่อเดิม “นานกาคุซัน” สร้างขึ้นสมันเฮอัน โดยพระชื่อดังใน

สมัยน้ันคือ โคโบไดชิ ภายในวัดมีพระพุทธรูปท าจากไม้แกะสลัก มีความสูง 10.8 เมตร หรือที่

รู้จักกันในชื่อ ไดบุสสึ(Daibutsu) ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 4 ปี (ไม่มีค่าเข้า เปิด-ปิด เวลา 09.00 

– 17.00 น.) 

- สวนโอโฮริ  (Ohori Park) สวนสาธารณะใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีเกาะกลางน้าอยู่ 3 เกาะ 

สามารถเดินเชื่อมหากันได้ ซึ่งได้รับต้นแบบมากจากสวนสาธารณะทะเลสาบเวสต์ของประเทศ

จีน เหมาะส าหรับมาเดินเล่นพักผ่อน (ไม่มีค่าเข้า สวนโอโฮริเปิดตลอดเวลา) 

- โมโมชิ (Momochi Seaside Park) สวนสาธารณะริมทะเลตกแต่งสไตล์โมเดิร์น จะมีส่วนที่เป็น

เกาะย่ืนออกไปกลางทะเล จากตรงน้ียังสามารถเดินไปได้ยัง 2 จุด คือ หอคอนฟุกุโอกะ และ ฮอ

คทาวน์อีกด้วย (ไม่มีค่าเข้า  เปิดตลอดเวลา) 

  

ที่พัก COMFORT INN HAKATA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า พัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 



 
 
 
 
 
 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

10.00 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)  

เที่ยวบินที่ FD 737 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

14.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ :  การให้บริการของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นน้ันสามารถ

ให้บริการได้วันละไม่เกิน 12 ช่ัวโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน

ตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม 
 
 
 

วิธีปฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. ใบรับรองผลฉีดวัคซีน 3 เข็ม ตามมาตรฐานญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ (วัคซีน 3 เข็มตามมาตรฐาน

ญี่ปุ่น ที่ WHO รองรับ เช่น Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax ,Sinopharm,Sinovac) หาก

ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรฐานต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม.ก่อน

เดินทางถึงญี่ปุ่นและต้องเป็นแบบฟอร์มจากทางญี่ปุ่นเท่าน้ัน แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ที่ 

https://bit.ly/3NVFrkV  

2. ดาวน์โหลดแอป My SOS ในโทรศัพท์มือถือ ติดต้ังและด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

- ลงทะเบียน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากน้ันบันทึก QR CODE 

วันที่ห้า สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ    (เช้า/-/-) 
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- ลงทะเบียนข้ันตอนการกักตัวที่สนามบินขาเข้าส่วนหน่ึงทางแอป MySOS ล่วงหน้า (ฟาสต์ แทร็ก) 

- แสดง QR CODE ที่สนามบินขาเข้า 

- กรอกหนังสือให้ค าม่ันสัญญาผ่านแอปพลิเคช่ัน 

ด าเนินการทั้ง 4 ข้ันตอนน้ีก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ข้ันตอนทั้งหมดผ่านแอปพลิเคช่ัน ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air asia  (FD)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 
 
 
 
 
 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญ่ีปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากประ เทศ

ญ่ีปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะ ส้ันใน

ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญ่ีปุ่นก าหนดเท่าน้ัน ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท า การย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

 ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ

ช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน 100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  



 
 
 
 
 
 

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมที่พัก 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเ ป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่  

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่นเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
 

• ทัวร์น้ีส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 



 
 
 
 
 
 

• ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไ ด้ ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ันทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง  

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เล่ือนวันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช า ระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 

➢ ภาพที่ใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด** 


