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KYUSHU ONSEN IN LOVE 5D 3N 

โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ทแอร ์[VZ]
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HILIGHT  
 

 เท่ียวชมปราสาทคมุาโมโต ้  หมูบ่า้นยฟูอิุน ฟลอรร์ลั 

 ซากรุะโนะบาบะ โจไซเอ็น  ศาลเจา้ยโูทค ุอินาร ิ
 กิจกรรมเก็บสตรอเบอรร์ี ่  บอ่น า้จิโกก ุเมกรุ ิ

 ชอ้ปป้ิงกนัดั๊ม ปารค์ ฟกุโุอกะ  ศาลเจา้ดาไซฟ ุ
 ชอ้ปป้ิง ยา่นเทนจิน  แชน่  า้แรธ่รรมชาต ิ2 คืน 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (VZ 810 00.15 – 07.25)     

2 
คิวช ู(สนามบินฟกุุโอกะ) – ศาลเจา้ดาไซฟุ - จงัหวดัซากะ - ศาล
เจา้ยโูทค ุอินาร ิ– ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชกู ุ– ศาลเจา้สารพดั
นกึ โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

 🍽 🍽 

URESHINO ONSEN  

หรอืเทียบเทา่ [♨] 

3 
จงัหวดัคมุาโมโตะ –  ปราสาทคมุาโมโตะ – ซากุระโนะบาบะ โจ
ไซเอ็น – ส านกังาน แสนน่ารกัของคมุะมง – เบปป ุ– บ่อน า้จิโกก ุ
เมกรุ ิ(ชม 3 บอ่) – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

🍽 🍽 🍽 

BEPPU SUGINOI 

ONSEN [♨] 
หรอืเทียบเทา่ 

4 
หมูบ่า้นยฟูอุิน ฟลอรร์ลั - ทะเลสาบคิรนิ – เก็บสตรอเบอรร์ี ่– รา้น
จ าหนา่ยของฝาก – กนัดั๊ม ปารค์ ฟกุโุอกะ – ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจิน 🍽 อิสระ อิสระ 

FUKUOKA HOTEL  
หรอืเทียบเทา่ 

5 
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (VZ 
811 08.25 – 12.35) 🍽   

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 29,900.-  เส้นทางการเดินทาง 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (VZ 810 00.15 – 07.25) 
21.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชั้น 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินไทยเวียตเจท็แอร ์เจา้หนา้ที่บรษัิท คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันที ่2  
คิวชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) – ศาลเจ้าดาไซฟุ - จังหวัดซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาร ิ– ถนน

สาเก สายฮเิซน็ฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮเิมะ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
01.35 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฟุกุโอกะ  ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์เที่ยวบินที่ VZ 810 

07.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 

 
  
 เดินทางสู ่ศาลเจา้แห่งต านานปราชญ์ คนส าคญัของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมนักุ คือศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ซึ่ง

เคยเป็นที่ท  าการของรฐับาลประจ าจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รฐัมนตรีฝ่ายซา้ย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ 
(Fujiwara no Tokihara) ไดว้างแผนเพื่อท าใหคู้แ่ขง่ของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถกูลดขัน้ลง
จากต าแหนง่ในชัน้ศาลกลายเป็นขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ยประจ าที่ดาไซฟ ุหลงัจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถกูฝังอยู่ที่นี่
ในฐานะเทพผูคุ้ม้ครอง นอกจากนีเ้ขายงัเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในฐานะเทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้การอทุิศตนและโชคลาภ ศาลเจา้ดา
ไซฟ ุเท็นมนัก ุดงึดดูผูค้นที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา่ 700,000 คนตอ่ปี อีกทัง้ยงัไดร้บัความนิยมอยา่งยิ่งในหมูน่กัเรยีน
ที่ก าลงัเตรยีมสอบ ที่ผูค้นพากนัมาสกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเขา้บริเวณ
ศาลเจา้ยงัต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของที่ระลึก และขนมขึน้ช่ือตามต านาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมทัง้สตารบ์คัสท์ี่ตกแต่งได้
สวยงามติดอนัดบัโลกอีกดว้ย 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศาลเจ้ายโูทคุอินาริ อีกหนึง่ศาลเจา้เก่าแก่ของจงัหวดัซากะ (Saga) ที่มีอายหุลายรอ้ยปีถกูสรา้งขึน้เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 

1688 ซึง่เป็นศาลเจา้ที่ยูศ่าสนาพทุธนิกายชินโตเป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima clan) ผูป้กครองเมือง

ซากะ ในสมยัเอโดะ และยงัเป็นศาลเจา้อินารทิี่ใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟชิุมิอินาร ิ(Fushi-mi Inari 

Shrine)ในเกียวโต(Kyoto) และศาลเจา้คะซะม่าอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกดว้ย โดยเป็นที่

ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิ ท าให้มีผู้คนจ านวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพ่ือใหท้ั้งการเก็บเก่ียวพืชผลทาง

การเกษตรและธุรกิจต่างใหม้ีความส าเร็จอย่างไม่ขาดสาย แถมยงัเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆของเมื อง ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดู

ใบไมผ้ล ิยามที่ดอกซากรุะบานสะพรั่ง มีจดุที่เมื่อมาแลว้ตอ้งไปเช็กอินก็ตรงสว่นหนา้ศาลเจา้ก็ยงัมีสะพานสแีดงคูก่บัแม่น า้

สายเลก็ๆเป็นจดุถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว บรเิวณดา้นหนา้ศาลเจา้ยงัมีรา้นคา้ขายของที่ระลกึทอ้งถ่ินท่ีนา่รกัมากมาย 
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 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แหง่คาชิมะ เรยีกไดว้า่เป็นอีกไฮไลตข์องเมืองซากะ ย่าน
ที่ขึน้ช่ือเรือ่งรา้นสาเกและโรงงานท าสาเกอนัโด่งดงั ที่แฝงตวัอยู่ภายในอาคารบา้นเรือนเก่าแก่อายนุบัรอ้ยๆปี เป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ ที่น่ามาเดินเล่นกินลมชมวิวสดุๆ นอกจากจะไดพ้บกับรา้นขายสาเกขึน้ช่ือของเมืองแลว้ ยงัเจอกบัรา้นขายของ
นา่รกัๆ ที่เป็นงาน Handmade เก๋ๆ ชิคๆ ที่ไมเ่หมือนใครแนน่อน ไดเ้วลาอนัควรเดินทางสูเ่มืองน า้แรผิ่วสวย 

 

 
 ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือที่เรียกว่า“ปลาดุกนามะสึซามะ” (Toyotamahime Shrine) ผูใ้หพ้รผิว

สวยโทโยทามะฮิเมะคือผูร้บัใชเ้จา้หญิงโอโตะฮิเมะแหง่วงับาดาล เรือ่งเลา่มีอยูว่า่เมื่อครัง้ที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือน

อเุรชิโนะ นางไดพ้บกบัปลาดกุตวัใหญ่ที่ไดร้บับาดเจ็บ จึงราดน า้รอ้นท่ีผดุขึน้มาใสแ่ลว้พบว่าผิวของมนัสวยขึน้ ภายในศาล

เจา้โทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะส”ึ ที่เช่ือกนัวา่ถา้สมัผสั “ปลาดกุนามะสซึามะ” ซึง่ท าจากดินสีขาวลื่นเป็นมนัวาว ผู้

นัน้ก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกนั ท าใหน้กัทอ่งเที่ยวหญิงนิยมมาสกัการะศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พกั   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า 

วันที ่3  
จังหวัดคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโตะ – ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น – ส านักงาน แสน

น่ารักของคุมะมง – เบปปุ – บ่อน า้จโิกกุ เมกุริ (ชม 3 บ่อ) – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 เดินทางสู ่จังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) เป็นจงัหวดัในภมูิภาคคิวช ูทีม่ีนอ้งหมีด  าจอมกวน คุมะมง (Kumamon) เป็น

มาสคอตประจ าจงัหวดัที่โดง่ดงัไปทั่วโลก ผูค้นนิยมเลีย้งสตัวแ์ละปลกูผืชพกัผลไม ้เป็นจงัหวดัที่สง่ออกแตงโมเป็นอนัดบั 1 

ของญ่ีปุ่ น  
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 ชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) ปราสาทคุมาโมโตะเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมปราสาทของ

ญ่ีปุ่ น จัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดบั 3 ของญ่ีปุ่ น สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คิโยมาสะและใชเ้วลาในการ

ก่อสรา้งเจ็ดปี ปราสาทแหง่นี ้ซึ่งรูจ้กักนัในอีกช่ือหนึ่งว่า “กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและ

สวยงาม เมื่อปี ค.ศ.2016 ไดเ้กิดแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ สง่ผลใหต้วัปราสาทไดร้บัความเสยีหายอยา่งหนกั ตอ้งปิดปรบัปรุงไป

หลายปี จนปัจจบุนัไดก้ลบัมาเปิดใหท้กุทา่นสามารถเขา้ชมความสวยงามและสมัผสัความยิ่งใหญ่ของปราสาท 

 

 
  

 ย่านช้อปป้ิงซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (Sakura-no-baba Josaien) ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขาของตวัปราสาทคมุาโมโตะ 

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง ที่มีการจ าลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 17 ขึน้มาใหม่ มีร ้านอาหารกว่า 

20 ร้าน มีร ้านขายผลิตภัณฑ์อาหารดั้งเดิมของคุมาโมโตะด้วย ได้แก่ ซาชิมิเนือ้ม้า (บาซาชิ) , รากบัวทอดยัดไส้

มัสตาร์ด (คาราชิเร็งกง) และดังโงะไส้มันเทศ (อิคินาริดังโงะ) นอกจากนีย้ ังมีสินค้าจ ากัดตามฤดูกาล เช่น ชา

ส้มยูซุกับขิง ซึ่งจะมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น ส่วนหน้าร้อนเพลิดเพลินกับร้านแผงลอยที่มาเปิดที่นี่ ที่มีเอกลกัษณ ์

สไตลย์อ้นยคุที่ถูกจัดสรรพืน้ที่มาเป็นอย่างดี จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสินคา้พืน้เมือง ขา้วของเครื่องใช ้ของฝากต่างๆ และ

พิพิธภณัฑ ์Wakuwaku ที่บอกเล่าความเป็นมาของเมือง นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารขายของกินต่างๆ โดยเฉพาะ เมนู

ทอ้งถ่ิน เช่น ไอศกรมีชาเขียว  อิสระใหท้า่นเดินเลน่ตามอธัยาศยั 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าทา่นชม ส านักงาน แสนน่ารักของคุมะมง หรือ คุมะมงสแควร ์(Kumamon Square) ที่มีคมุะมงเป็นผู้จัดการฝ่าย

ขายและฝ่ายสร้างความสุขของจังหวัดคุมาโมโตะ  ที่นี่เป็นเหมือนศนูยป์ฏิบตัิการของคมุะมง มีจดัแสดงภาพที่ระลึก

ตอนคมุะมงเดินทางไปยงัที่ต่างๆ ทั่วญ่ีปุ่ น ภายในมีรา้นขายของที่ระลึก คาเฟ่ ฯลฯ เรียกไดว้่าสาวกคุมะมงตอ้งเป็นปลืม้ 

เพราะอาหาร ขนม ของใชใ้นชีวิตประจ าวนัและสนิคา้ตา่งๆ ลว้นมีคาแรคเตอรค์มุะมงอยู่ดว้ย ใครเป็นแฟนคลบัหมีด ามาด

กวนคมุะมงคงไดข้องฝากติดไมต้ิดมือกลบับา้นอยา่งแนน่อน 
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่เมืองเบปปุ (Beppu) เมืองในจังหวัดโออิตะ ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของ
เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองท่องเที่ยวแช่น า้พุรอ้นยอดนิยอมของญ่ีปุ่ น จัดเป็นเมืองที่มีรีสอรท์น า้แร่มากที่สุด 
นกัทอ่งเที่ยวนิยมมาแช่ออนเซนหรอือบทรายรอ้นรมิทะเลที่เมืองนี ้ชม จิโงคุเมงุริ (JIGOKU MEGURI) ซึง่ประกอบไปดว้ย
บ่อน า้แรส่ีสนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพาท่านเยี่ยมชม 3 บ่อ) ที่เกิดจากการรงัสรรคข์ึน้โดยธรรมชาติแต่ละบ่อมี
ความรอ้นสงูเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ดว้ยสีสนัและความรอ้นชนิดที่มนษุยธ์รรมดาไม่อาจลงไปสมัผสัได ้จึงถกูกลา่ว
ขานวา่เป็นเสมือน “บอ่น า้แรน่รก” ดงันัน้ ที่น่ีจึงมีตวัมาสคอทเป็นยมทตูนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรบัทกุคนท่ีมาเยือนสถานท่ีแหง่ 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEPPU SUGINOI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่4 หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอรรั์ล – ทะเลสาบคิริน – เกบ็สตรอเบอรร่ี์ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – 

กันดั๊ม ปารค์ ฟุกุโอกะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจนิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู ่สวนสตรอวเ์บอรรี์ ชมบรรยากาศโรงเรอืน การปลกูสตรอวเ์บอรแีบบ Organic 100% และยงัไดร้บัการดแูลเป็น

อยา่งดี อยูใ่นระบบปิดที่มีการควบคมุสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย โดยที่ไม่ตอ้งลา้ง ให้

ทา่นไดส้นกุกบักิจกรรม เก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจากตน้มาทานได้แบบไม่อั้น ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอรอ่ยถกุใจ

แน่นอน (ระยะเวลาการเก็บสตรอวเ์บอรรี์ จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม จนถึง เดือนมเษายน ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ) 
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 หมู่บ้านยูฟุอิน (YUFUIN FLORAL VILLAGE) เป็นหมู่บา้นเล็กๆที่อยู่ในจังหวดัโออิตะห่างจากเมืองบ่อน า้รอ้นเบปปุ

ประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นหมู่บา้นหตัถกรรม และยงัเป็นที่รวบรวมแบบบา้นต่างๆในประเทศญ่ีปุ่ นที่มีอายุ

ตัง้แต ่120-180 ปีมารวมไวท้ี่น่ีอีกดว้ย ท่ีนี่จึงจดัไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑท์ี่มชีีวติที่สามารถดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวใหเ้ดินทางมาเยี่ยม

ชมไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้พบความงามของทะเลสาบคิริน (Kirin Lake) น า้ทะเลสาบใสเห็นตวัปลาแหวกวา่ยในผืนน า้ บาง

ช่วงมีหมอกบางๆ ลง นบัวา่คุม้คา่กบัการมาเห็นความงามนีด้ว้ยตาตวัเองสกัครัง้นงึอยา่งแน่นอน อิสระใหท้่านเดินเลน่และ

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 น าทา่นเดินทางสู ่กันดั้ม ปารค์ ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) ไฮไลท!์!! ชม กันดั้มตัวใหม่ล่าสุดขนาดเท่าของ

จริง “Nu Gundam” และยงัถกูประกาศว่าเป็นกนัดัม้ที่สงูในญ่ีปุ่ น มีการระบคุวามสงูประมาณ 20 เมตร ซึ่งสงูกว่า RX-0 
Unicorn Gundam ในโตเกียวที่สงู 19.7 เมตร และสงูกว่า RX-78-2 Gundam ในโยโกฮาม่าที่สงู 18 เมตร โดย NU 
Gundam ปรากฏตวัในภาพยนตรเ์รื่อง Mobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ที่ฉายในปีค.ศ.1988 ถึงจะผ่านมา
มากกวา่ 30 ปีแตย่งัคงเป็นท่ีรกัและท่ีนิยม ของแฟนๆกนัดัม้ทั่วโลก ตัง้อยู่ที่ ศูนยก์ารค้า Mitsui Shopping Park Lalaport 

Fukuoka ในฟกุโุอกะ เปิดตวัครัง้แรกเมือ่วนัท่ี 25 เมษายน ค.ศ.2022 ถือเป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหม ่ท่ีใครมาเยือนฟกุโุอกะไม่
ควรพลาด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ซือ้สนิคา้ที่ระลกึตามอธัยาศยั 
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 ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ที่มีช่ือเสยีงของเมืองฟุกุโอกะ ย่านเท็นจิน (TENJI) เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึอย่างจุใจ
กบัแบรนดเ์นมมากมายและเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลน่เกมสห์รือสินคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิง
ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม,เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ที่พกั   น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก  FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 คิวชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (VZ 811 08.25 – 12.35) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หรือ บริการท่านด้าย Bento set  

 น าทา่นเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 

 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

08.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์เทีย่วบินที ่VZ 811 

12.35 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

  

KYUSHU ONSEN IN LOVE 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

25 - 29 ม.ค.66 29,900.- 29,900.- 26,900.- 8,900.- 21,900.- 

03 - 07 ก.พ.66 29,900.- 29,900.- 26,900.- 8,900.- 21,900.- 

09 - 13 ก.พ.66 31,900.- 31,900.- 28,900.- 8,900.- 23,900.- 

10 - 14 ก.พ.66 31,900.- 31,900.- 28,900.- 8,900.- 23,900.- 

16 - 20 ก.พ.66 29,900.- 29,900.- 26,900.- 8,900.- 21,900.- 

17 - 21 ก.พ.66 29,900.- 29,900.- 26,900.- 8,900.- 21,900.- 

22 - 26 ก.พ.66 29,900.- 29,900.- 26,900.- 8,900.- 21,900.- 

08 - 12 มี.ค.66 31,900.- 31,900.- 28,900.- 8,900.- 23,900.- 

10 - 14 มี.ค.66 31,900.- 31,900.- 28,900.- 8,900.- 23,900.- 

15 - 19 มี.ค.66 31,900.- 31,900.- 28,900.- 8,900.- 23,900.- 

15 - 19 มี.ค.66 Bus.2 31,900.- 31,900.- 28,900.- 8,900.- 23,900.- 

17- 21 มี.ค.66 31,900.- 31,900.- 28,900.- 8,900.- 23,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน 

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อน
ออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อยา่งใด  
- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯลว่งหนา้ทกุครัง้ เพื่อตรวจสอบว่า

กรุป๊มีการออกเเดินทางแนน่อนหรอืไม ่มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไมส่ามารถเดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้  
1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพกัคู่ ( 
Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ 3  ทา่น (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 
TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกั
แบบ แยก 2 หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั 
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั 

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
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ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นต่างของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
สว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ 
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญ่ีปุ่น 
 
 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงับริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายชื่อส ารองที่

น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดินทางทอ่งเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
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โทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดตอ่ประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์  
ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบรษัิท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรอืมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผูม้ีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อเป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงั สือมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการ
เตรยีมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงเพือ่การ
เตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลกิเดินทางกบักรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถว้นก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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** ส ำคัญ !! บรษิัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผูเ้ดินทางตอ้งมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุป๊ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่นการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยินดีทีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการปรบั
ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับ
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลา
ทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ ีอ านาจของ
บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงค์
เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   



 

 

   
   
   

                                                                                                                                                                                        หนา้ 17 จาก 17 
 

2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง (ทัง้ 2 อยา่ง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคน
เขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึน้เครือ่งบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่ องบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 

 


