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รหัสโปรแกรม : 23740 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

***รำคำขำยเป็นรำคำโปรโมชัน่ไม่มีของแจกและไม่มีรำคำเด็ก*** 

 

 

วนัที ่ รายการทวัร ์
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค่ำ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) VZ810 00.45-08.10+1 - - - 

วนัทีส่อง 

สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– ศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร ิ– พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณ ู– 
สวนสนัตภิาพ – ชอ้ปปิง้ถนนคนเดฮิามาโนมาจ ิ

 APA NAGASAKI EKIMAE HOTEL หรือเทียบเท่า 
- ✓ -  

 

วนัทีส่าม 
สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจมิะ – โทซพุรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลต็ – ถนนมาเมะดามาช ิ– เมอืงเปปป ุ

✓ - HTL 
 OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่          

วนัทีส่ี ่
ชมบอ่นำ้รอ้น จโิกก ุ– หมูบ่า้นยฟูอุนิ – ศาลเจา้อกุฮิะอนิาร ิ– เมอืงฟคุโุอกะ – คาแนลซติี ้  

✓ ✓ - 
 THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนิฟกุโุอกะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ )  
VZ811 08.55-12.35 ✓   
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ช่วงการเดินทาง 
 

 
ผู้ใหญพ่กั หอ้งละ 2 ท่าน 

 
พกัทา่นเดีย่ว จา่ยเพิม่ 

 
จำนวนทีน่ัง่ 

23 – 27 ส.ค. 65 27,999. - 6,000. - 20 

30ส.ค. – 03ก.ย. 65 28,999. - 6,000. - 20 

13 – 17 ก.ย. 65 28,999. - 6,000. - 20 

27ก.ย. – 01ต.ค. 65 28,999. - 6,000. - 20 

04 – 08 ต.ค. 65 29,999. - 6,000. - 30 

11 – 15 ต.ค. 65 29,999. - 6,000. - 30 

18 – 22 ต.ค. 65 30,999. - 6,000. - 30 

25 – 29 ต.ค. 65 29,999. - 6,000. - 30 

 
วันแรก     กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมูิ 
21.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเวียดเจท็ 

พบกับเจ้าหน้าท่ีที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์                          
*** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอร์เชค็อนิปดิบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ี
และไมม่ีประกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึ้นเครือ่งดงันัน้ผูโ้ดยสาร จำเปน็ตอ้งพรอ้ม ณ 
ประตูขึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี*** 
 

วันทีส่อง            สนามบนิฟกุุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– ศาลเจา้ยูโทค ุอนิาร ิ– พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณ ู– สวนสนัตภิาพ –  
                        ชอ้ปปิง้ถนนคนเดนิฮามาโนมาจิ 
00:45  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเวยีดเจท็ เทีย่วบนิที ่VZ810 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
08:10   ถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญี่ปุน่ดนิแดนอาทติยอ์ุทยั... ผ่านพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง   
 ศาลเจา้ดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน 

เนื่องจากศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักในสมัยเฮอัน 
แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตำแหน่งและเนรเทศให้มารับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้แค่เพียง 2 ปีก็เสียชีวิต 
โดยศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ฝากเนื้อฝากตัวกับศาลเจ้าแห่งนี้ 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรให้ฉลาดและมีสติปัญญาดี   
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 

 
 
ศาลเจา้ยโุทค ุอนิะริ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1687 
เพื่อเป็นที่ประทับแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ 
คล้ายศาลเจ้าฟุชิมะ อินะริในเกียวโต 
ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความสําเร็จด้านธุรกิจการค้า 
และความปลอดภัยในอุบัติเหตุทั้งปวง  
 
 

พิพธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณู 
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพเหตุการณ์และเศษสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จากความโหดร้ายที่บ่งบอกความเป็นจริงขอ
งความล้างผลาญที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และการเรียกร้องเพื่อความสันติภาพโลกที่ปราศจากระเบิดนิวเคลียร์  
สวนสนัตภิาพ สวนแห่งนี้ถูกจัดแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ 
บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ใหญ่สีขาวทรงระฆังแบบอินเดีย 
ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเป็นผู้อัญเชิญมา  
นำท่านเดินทางไปยังยา่นชอ้ปปิง้ฮามาโนะมาจิ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนางาซากิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งครบครัน ของนักช้อป 
ทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องใช้ของใช้ อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอีกมากมาย 

คำ่ อสิระรบัประทานอาหารคำ่ตามอธัยาศยั 
 ทีพ่กั  APA NAGASAKI EKIMAE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
วันทีส่าม             สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจมิะ – โทซุพรเีมีย่ม เอ้าทเ์ลต็ – ถนนมาเมะดามาช ิ– เมอืงเปปป ุ
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สะพานเมงาเนะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญของเมืองนางาซากิ 
หรืออีกชื่อหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักเรียกกันคือสะพานแว่นตา 
อันเนื่องมาจากสะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน้ำเป็นวงคล้ายกับรูปของแว่นตานั่นเอง 
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โดยสะพานเมงาเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางข้ามแม่น้ำนากาจิมะ อันเป็นแม่น้ำสายหลักของนางาซากินั่นเอง 
ถูกสร้างขึ้นโดยพระภิกษุจากวัดโคฟุคุจิในปี พ.ศ. 2177 ด้วยหินในสถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่นนั่นเอง 
เดจมิะ เกาะเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เกาะแห่งนี้มีรูปร่างหน้าตาเม่ือพัด 
สร้างขึ้นเพ่ือจำกัดอาณาเขตให้แก่ชาวยุโรปที่เข้ามาทำการค้าขายในเมืองนางาซากิ 
หรือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของศาสนาคริสต์และเป็นการจัดระเบียบให้ชาวยุโรปอยู่ในเฉพาะพื้นที่ของตั
วเอง ที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ 
ในสมัยก่อนเดจิมะใช้เป็นจุดแลกเปลี่ยนทำการค้าระหว่างญี่ปุ่นและยุโรป ในสมัยปิดประเทศ อีกทั้งยังเป็นบ้านของชาวยุโรป 
ภายในมีการจัดวางและแสดงข้อมูล เรื่องราวและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยนั้น 
และมีการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยุโรปอย่างโปรตุเกสหรือฮอลันดาด้วย 
โทซ ุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต็ เป็นพื้นท่ีช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 
ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite 
และอื่นๆอีกมากมายมาที่นี่สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมช่ันส่วนลดมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย  ถนนมาเมะดามาชิเป็นย่านเมืองเก่าที่ทางรัฐบาลรักษาไว้ 

เดินบนถนนในย่านนี้จะเห็นบ้านไม้แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น 
ร้านอาหาร คาเฟ่เล็กๆ และร้านขายรองเท้าเกี๊ยะ 
ในสมัยเอโดะที่ปกครองโดยโชกุนโทคุกาวะ 
มาเมดะซึ่งเป็นเขตชุมชนเล็กๆ 

ในเมืองฮิตะได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานท่ีสำหรับประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่นี้จะเรียงรายไปด้วยร้านค้า บ้านพักอาศัย 
และร้านจำหน่ายของที่ระลึกแบบโบราณซึ่งแสดงให้เห็นถึงอดีตของที่นี่ 
ส่วนหนึ่งของพื้นท่ีได้รับเลือกให้เป็นย่านอนุรักษ์กลุ่มอาคารโบราณที่สำคัญ 
เขตชุมชนนี้ได้ชื่อว่าเป็นย่านลิตเติลเกียวโตของคิวชู 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
   ทีพ่กั  OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

**จากนัน้พกัผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แชอ่อนเซน็” 
การแชน่้ำแรท่ีค่นญีปุ่น่เชือ่กนัวา่จะช่วยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติและช่วยใหผ้ิวพรรณดขีึ้น** 
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วันทีส่ี ่                ชมบอ่น้ำรอ้น จโิกก ุ– หมูบ่า้นยูฟอุนิ – ศาลเจ้าอกุฮิะอนิาร ิ– เมอืงฟคุโุอกะ – คาแนลซติี ้  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จโิกกุ ที่หมายถึง “นรก” ซึ่งเป็นบริเวณที่บ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาทั้งหมด 9 
บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกันตามแร่ธาติโดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส อาทิ เช่น อุม ิ
จโิกกุ (บอ่ทะเล) เป็นบ่อนำร้อนที่มีสีฟ้า ,ชิโนะอเิกะ จโิกก ุ(บอ่เลอืด) บ่อนำร้อนที่น้ำเป็นสีแดง และ ทะสมึาก ิจโิกก ุ
บ่อน้ำร้อนที่มีลักษณะพิเศษคือจะมีการปะทุขึ้นมาของน้ำร้อนในบ่อทุกๆ25-30 นาที  
จากนั้นนำเดินทางสู่ หมู่บา้นยูฟอูนิ หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
และที่เมอืงไทยได้นำมาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย 
ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย 
ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย   

ศาลเจา้อกุฮิะอนิาริ ตระการตาด้วยวิวของประตูโทริอิ 91 
ประตูที่ทอดยาวเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้สำหรับการถ่ายรูป 
แต่ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและโดดเด่น 
ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจ้า 3 องค์ของเกียวโต ได้แก่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 
และมัตสึโอะ ไทฉะ รวมถึงศาลเจ้าดาไซฟุ 
เทนมันงุแห่งฟุกุโอกะก็ประทับอยู่ศาลแห่งนี้ 
ศาลเจ้าด้านหน้าท่ีท่านสามารถสักการะได้ตั้งอยู่ ณ จุดสิ้นสุดของประตูโทริอิ 
พรที่ได้รับจากศาลเจ้าอุกิฮะ อินาริแห่งนี้ได้แก่ ความรุ่งเรืองทางธุรกิจ 
พืชผลอันอุดมสมบูรณ์ ความปลอดภัยในการเดินทาง สุขภาพ อายุยืนยาว 

และความสำเร็จด้านการศึกษา 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยา่นเทนจิน ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู 

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก 
และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน “เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู  
อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ามากมายกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
สินค้าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวันเสาร์ 
อาทิตย์จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูท่ีมาหาความสุขและความสนุกกับเพื่อนและคนรู้ใจ 
ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  

คำ่ อสิระรบัประทานอาหารคำ่ตามอธัยาศยั 
   ทีพ่กั  THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วันทีห่า้  สนามบนิฟกุโุอกะ – สนามบนิสวุรรณภมูิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ เซท็เบนโตะ 
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ 
08:55  ออกเดนิทางจากสนามบนิฟุกโุอกะ โดยสายการบนิเวยีดเจต็ เทีย่วบิน VZ811 
12:35  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้ืม 
 
******************************************************************** 
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศสำคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับบริษัท เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด 
และบริษัทได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ 
แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด 
หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมท้ังค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

 

 

 

► เอกสารยื่นวีซ่าญี่ปุ่น  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. วีซ่าญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป ไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 
- สำเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดสำเนา ทร.14 ที่สำนักงานเขต พร้อมสำเนา 1 ชุด 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด 
- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กับธนาคาร ต้องมีตราประทับและลายเซ็นต์จากธนาคารเท่านั้น 
- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)         
นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 
อาชีพอิสระ หนังสือรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด 
เจ้าของกิจการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อนำใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทดำเนินการให้) 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น 
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ตามประกาศของรฐับาลญี่ปุ่น (อพัเดท 27พ.ค.65) สำหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตัง้แต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 
ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 🔵กลุ่มสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี ้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉดีวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทส์่วนตัวดงันี้  
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลอืเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึง่สามารถทำ VDO call 
ได้และแชทได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตอืนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผูต้ิดเชื้อ 

3. Questionnaire  
แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางทีเ่ข้ามาญี่ปุ่น กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างนอ้ย6ชม.ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สำหรบัคนไทย เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้กำหนดของรฐับาลไทย มากกวา่ 14 
วนักอ่นเดนิทาง (Vaccinated Certificate หรอื International Vaccinated Certificate) 

 

ตามประกาศของรฐับาลญี่ปุ่น (อพัเดท 27พ.ค.65) สำหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตัง้แต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 
ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 🔵กลุ่มสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี ้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- ไม่ต้องแสดงผลการฉดีวัคซีน (vaccine certificate) 
-นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทส์่วนตัวดงันี้  
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลอืเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึง่สามารถทำ VDO call 
ได้และแชทได ้
2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตอืนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผูต้ิดเชื้อ 
3. Questionnaire  
แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางทีเ่ข้ามาญี่ปุ่น กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างนอ้ย6ชม.ก่อนเดินทาง) 
4. Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สำหรบัคนไทย เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้กำหนดของรฐับาลไทย มากกวา่ 14 
วนักอ่นเดนิทาง (Vaccinated Certificate หรอื International Vaccinated Certificate) 
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บรษิัทขอสงวนสทิธิแ์ละแจง้ใหผู้้ใช้บรกิารทราบวา่ : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ 
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเ
งินได้  การบรกิารของรถนำเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน่กำหนดไว้วนัละ 10 ชัว่โมง ไมส่ามารถขบัเกนิเวลาได้ 
ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้องขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 
อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  
     (ไมส่ามารถระบทุีน่ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเปน็ผูก้ำหนด Random Seat) 
2. ค่าทิปคนขับรถ  
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน / หอ้ง) 
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %    
12. ค่าประกันสุขภาพ *ประเทศญี่ปุ่นบังคับให้ผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องว้ือประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกัน 50,000 
USD/ท่าน 
อตัราไมน่ีร้วม 
1. คา่ทิปไกด ์จำนวน 1,200 บาท / ทา่น 
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 
กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นและดำเนินการยื่น 2,000 บาท 
6. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเช้ือ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 

การยกเลกิสำหรบัการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกำหนดอตัราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว 2563 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัขึ้นไป ก่อนวันนำเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำ 

   ของบตัรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จา่ยที่จำเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันกอ่นวันนำเที่ยว  คืนเงนิ 50 % ของค่าทัวร์ 
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้านอ้ยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสทิธิ์คืนเงินในทุกกรณี 
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- เงือ่นไขในการสำรองทีน่ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มสำเนาหนงัสอืเดนิทางและชำระมดัจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วันหลงัทำการจอง  
(กรณลีกูคา้ทำการจองนอ้ยกวา่วนัเดนิทาง 25 วัน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จำนวนทนัทใีนวนัทีจ่องเทา่นั้น)  
*สว่นทีเ่หลอื ชำระกอ่นวันเดนิทาง 30 วนั (นับรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ 
**กรณทีีท่า่นชำระคา่ทวัร์ทัง้หมดหรอืบางสว่นทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้  

(โปรดตรวจสอบพรอ้มสง่สำเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 180 วนั นับจากวนัที่เดินทาง  บรษิทัไมร่ับผดิชอบหากกรณ ี
หนงัสอืเดินทางมอีายนุอ้ยกวา่ 180 และไมส่ามารถเดินทางไดห้รอืโดนปฎิเสธจากสายการบนิและเจ้าหนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืงนัน้ๆ)  

    ทางบริษัท ผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 
หากเกิดกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ 
หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง 
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณีนี้บริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
หมายเหต ุกรณุาศกึษาเงือ่นไขทัง้หมดกอ่นการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม 
     ตามจริง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, 

การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการนำสิ่งของผิดกฎหมาย 
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  
5. ทางบรษิทัฯไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ กรณสีิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง ,การโจรกรรม 

และอบุตัเิหตอุันเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง 
6. หากท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 
7. โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากทางบริษัทได้ทำการสำรองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน 
หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ นอกจากมีเอกสาร 
     นามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดชัดเจนเท่าน้ัน  
9. ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย 
    กับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  
    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 
    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 
    อื่นๆ 
10. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืออกตั๋วโดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิัทฯ กอ่นทกุ 
      ครัง้ ทางบรษิัทฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  
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       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     
        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ 
12. กรณุา อยา่ขดีเขยีน ฉีก หรอืประทับตราใดๆ ทีไ่มเ่กี่ยวขอ้ง ลงในหนงัสอืเดนิทางหากทางสายการบนิไมอ่นญุาตให ้ 
      เชค็อนิ หรอืตำรวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศนั้นๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไมร่บัผดิชอบทกุกรณ ี 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณทีีบ่ัตรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ 
และบริษัททัวร์เรียกเก็บการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณตีั๋ว REFUNDได)้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่  
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

การเดนิทางเปน็ครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญห่รือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุที่มีโรคประจำตัว 
หรือ ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
สำหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ป ีและไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัทา่นทีร่ว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สงูสุดในการเดินทาง 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตหุรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนือ่งจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, 
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มอีำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย 
(โดยไม่จำต้องแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสิทธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท้ังในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ 
ที่รับประกันในกรณีทีผู่้ร่วมเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง 
รวมถึงมีสิง่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจำเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคำนึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มเีกียรติ 
ที่ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน  -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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