
 

 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24538 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

 

 

ควิช ู(Kyushu) มนต์เสน่หเ์กาะใต้สุดของญี่ปุ่นมี  ฟุกโุอกะ ( Fukuoka) เป็นเมอืงหลวง 
อบอวลไปด้วย ธรรมชาต ิ  แหล่งประวัติศาสตร์   อาหารพื้นเมือง   และแหล่งออนเซ็นอนัดบัหนึง่ของญีปุ่น่ 
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📌 บิน Full Service กับสายการบิน Vietjet Air  (VZ) :  
        รวมน้้าหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. อาหารร้อน และ ที่นั่ง 
📌 พักดี 3-4 ดาว :         ออนเซ็น + ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 
📌 Amazing กบัความงามของใบไมห้ลากสี ณ จดุเชค็อนิตา่งๆ 🍁 
 
 
กา้หนดการเดนิทาง  :  8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ย. 2565 (ใบไมเ้ปลีย่นสี) 
วันแรก (1)  สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 แถว C สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ 

(VZ)  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออก
เดินทาง 

วันที่สอง (2)  สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญี่ปุน่ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภณัฑ์
ระเบิดปรมาณู – สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ – ไชน่าทาวน์ – ซากะ –  

 ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) – เช็คอินกับเสาโทริอิกลางน้้า Kaichu Torii –  
 พักเรียวกัง สไตล์ญี่ปุ่น – อาบน้้าแร่แช่ออนเซ็น  
00.15 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบิน Vietjet Air เที่ยวบินที่ VZ 810  (ใช้เวลาบิน 5.25 ชั่วโมง)  
  (บริการแบบ Full Service รวมน้้าหนักโหลด 20 กก.  ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.  อาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป-กลับ  

และที่นั่ง)   
07.25 น. ถึง สนามบินฟกุโุอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลาง

ด้านการค้าพาณิชย์ ** ส้าคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ... จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ 
(NAGASAKI) เป็นเมืองที่มีบรรยากาศและกลิ่นไอของความเป็นตะวันตกและวัฒนธรรมจีนมากที่สุดในญ่ีปุ่น
เลยทีเดียว  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้าท่านชม สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ที่นี่ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อร้าลึกถึงเหตุการณ์ทิ้ง

ระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ท้าลายเกือบทั้งเมือง ภายในสวนแห่งนี้มี
รูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีด้าที่เป็นตัวชี้ต้าแหน่งจุดศูนย์กลางของ
ระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย … จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) ได้รวบรวมเอาข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ ทั้งยังมี
เรียงล้าดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ ายอาคาร
บ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็น
โรคลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อยๆคร่าชีวิตผู้คนเหล่านั้นไปอีกจ้านวนมากมาจัดแสดงไว้ให้คนที่สนใจ
จะรับรู้ถึงข้อมูลที่ท้าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ส่งผลไปทั่วทั้งญ่ีปุ่นได้ดู เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้เป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ในวันที่นางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไป
เกือบทั้งเมือง ... ต่อไปชม สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า 
“สะพานมากาเนะบาชิ” ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1634 โดยที่ชื่อของสะพานสามารถแปลตรงตัวว่า กระจก 
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นั่นเอง ลักษณะของตัวสะพานเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกัน เมื่อมองสะท้อนน้้าจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 
วง ซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นตาส้าหรับคนในสมัยนั้น อีกทั้งยังมีรูปร่างคล้ายๆ กับแว่นตาที่กลายมาเป็นชื่อเรียกที่
คุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านั้น ยังเป็นสะพานหินสะพานแรกของ
ประเทศญ่ีปุ่นอีกด้วย สะพานแห่งนี้มีความส้าคัญล้าดับต้นๆจากความงดงามอันเลื่องชื่อจนติด 1 ใน 3 
สะพานหินที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น 
 

 
 

… จนได้เวลาอันควรออกเดินทางสู่ ซากะ (Saga) เป็นจังหวัดที่มีเทือกเขาและป่าจ้านวนมาก ในขณะเดียวกัน
ก็มีที่ราบที่เกิดจากลาวาและหินภูเขาไฟ มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซรามิค ... น้าท่านชม 
ศาลเจา้ยโูทค ุอินาริ (Yutoku Inari) เป็นศาลเจ้านิกายชินโตประจ้าตระกูลนาเบะชิมะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่
และส้าคัญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่น เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่
ประชาชนชาวญ่ีปุ่นต่างเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเกี่ยวกับความส้าเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย 
... แวะเช็คอินกับ เสาโทริอสิแีดง กลางทะเล (Kaichu torii) ที่ศาลเจ้าโออุโอะ ในเมืองทาระ ตั้งอยู่กลางทะเลอา
ริอาเกะ เป็นทัศนียภาพอันเร้นลับที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของทัศนียภาพ 
 

   
 
ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม 

 พักค้างคืน ณ โรงแรม  Toukai Yuzen no Yado        โรงแรมเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า  
ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้้าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหนื่อย เชื่อว่า
น้้าแร่จะช่วยบ้ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง และท้าให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
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วันที่สาม (3) ซากะ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้านียามะ (ถ้ามี) – โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ยูฟุอิน –  
 หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เปบปุ (เมืองหลวงออนเซ็น) – อุมิจิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) –  
 อาบน้้าแร่แช่ออนเซ็น   
  
เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น้าท่านเดินทางชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้านียามะ (NIIYAMA SHRINE) ศาลเจ้านี้เชื่อว่าเป็นศาลเจ้าเทพ

พระเจ้าแห่งภูเขาและแห่งการเกษตร โดยจะมีการท้าพิธีบวงสรวง ONDAMAI 1 ครั้งต่อ 12 ปี ในช่วงเดือน
เมษายน ปีวอก (หมายเหตุ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ จึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพ
อากาศ // ในกรณีถ้าใบไม้ไม่เปลี่ยนสี ขอสงวนสิทธิ์ไม่ไป “ศาลเจ้านียามะ”  และเดินทางไป “โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์
เล็ต” เลย) 

 

   
 

... จากนั้นออกเดินทางสู่ โทสุพรีเมีย่มเอา้ท์เลต็ (Tosu Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดซากะ มีสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษสุดให้เลือกมากมาย อาทิ 
Coach, Samaonite, Burberry ฯลฯ 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ 
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บ่าย เดินทางต่อไป หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เมืองยูฟุอิน จังหวัด

โออิตะ โดยโออิตะ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งออนเซ็น อันดับหนึ่ง
ของญ่ีปุ่น มากถึง 4,381 แห่ง หมู่บ้านจ้าลองสไตล์ยุโรป
โบราณ มีต้นแบบจาก “Bibury” ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ ชิม-
ช้อป-แชะ ร้านขนม ของฝาก ของที่ระลึก ตลอดจนงานแฮน
เมด ฯลฯ กว่า 40 ร้าน บนถนนยูโนสึโบะ เมื่อเดินไปถึงสุดทาง
ย่านร้านค้า จะได้ชมความงามของ ทะเลสาบคิริน (Kirin) โดย
มีธรรมชาติและขุบเขาเป็นฉากหลัง ซึ่งน้้าในทะเลสาบมาจากน้้าพุร้อน จึงอุ่นตลอดเวลา และยังสามารถเห็น
หมอกในยามเช้า ... ต่อไปยัง เบปปุ (Beppu) เมืองออนเซ็นยอดนิยมของญ่ีปุ่น ได้ชื่อว่า “เมืองหลวงออ
นเซ็นของญ่ีปุ่น” ประกอบด้วยบ่อน้้าพุร้อนหลากสี 8 บ่อ ... น้าท่านชมบ่อนรกทะเลเดือด อุมิ จิโกกุ (Umi 
jigoku) (รวมค่าเข้าชม) บ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุด น้้าภายในบ่อจะเป็นสีน้้าเงินโคลบอลต์หรือมีสี
คล้ายกับสีของน้้าทะเล (บ่อนี้จึงมีชื่อว่า อุมิ ที่แปลว่า ทะเล ในภาษาญ่ีปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตท้าให้มี
สีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงท้าให้มีควันสีขาวโขมง 
 

  
 
ค่้า  อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

ให้ท่านอิสระ ณ YouMe Town Beppu เป็นศูนย์การค้าในโออิตะ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโออิตะจ้าหน่าย 
นอกจากนี้ยังมีโชจู ขนมหวาน และของฝากอีกด้วย มีร้านราเมนและข้าวหมูบาร์บีคิว ฯลฯ 
 พักค้างคืน ณ โรงแรม  Beppu Kamenoi ()       หรือเทียบเท่า  
ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้้าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหนื่อย เชื่อว่า
น้้าแร่จะช่วยบ้ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง และท้าให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
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วันที่สี่ (4)    เมืองเบปปุ – โออิตะ – ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ สะพานทีย่าวทีส่ดุและสงูทีส่ดุในญีปุ่น่ 
– ฟุกุโอกะ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคามาโดะ (ถ้ามี) / ศาลเจ้าดาไซฟุ –  

 แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport – ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ  
 ย่านเทนจิน หรือ ฮากาตะ    
  
เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู่ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ ( ยูเมะ หมายถึง “ความฝัน”) มีความยาว 390 ม. และสูง 173 ม. 

เป็นสะพานคนเดินข้ามที่ยาวที่สดุและสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นจุดถ่ายรูปวิวและชมใบไม้เปลีย่นสีที่ห้ามพลาด 
ท่านจะได้เห็นวิวชนบทของจังหวัดโออิตะแบบพาโนรามา วิวน้้าตกสองแห่ง วิวแม่น้้านารุโกะ และวิวหุบเขาลึก
อยู่ล้อมรอบ สะพานนี้ออกแบบมาให้รองรับคนได้สูงถึง 1,800 คน วิวบนสะพานดูน่าประทับใจตลอดปี เวลา
ที่เหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนเมษายนและต้นเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เต็ม
ไปด้วยสีสันฤดูใบไม้ร่วง (หมายเหตุ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ จึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ-
สภาพอากาศ) 

  

 
 
... จนได้เวลาอันควร เดินทางสู่  ฟุกุโอกะ (Fukuoka) ถือเป็นเมืองที่ใหญ่มากที่สุดของเกาะคิวชู เกาะที่อยู่ทาง
ตะวันตกของประเทศญ่ีปุ่น ... ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคามาโดะ (Kamado Shrine) หรือชื่อเต็มๆ คือ 
“ศาลเจ้าโฮมังงูคามาโดะ” ตั้งอยู่ที่เชิงเขาโฮมัง เมืองดาไซฟุ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 644 ศาลเจ้าแห่งนี้มี
ชื่อเสียงในเรื่องการขอให้สมหวังในความรัก และให้ท่านได้ตามรอยอนิเมะ “ดาบพิฆาตอสูร” (Kimetsu no 
Yaiba) ที่เป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นักบวชของที่นี่ ก็สวมใส่ชุดลายตารางหมากรุก ซึ่งคล้าย
กับของทันจิโร่อีกด้วย นอกจากนี้ภูเขาโฮมังถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของเมืองดาไซฟุ และภูเขาแห่งนี้
เป็นภูเขาที่มีนักปีนเขามาเยือนมากที่สุดในคิวชู (หมายเหตุ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ จึง
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ-สภาพอากาศ // ในกรณีใบไม้เปลี่ยนสีที่ “ศาลเจ้าคามาโดะ” ยังไม่เปลี่ยนสี จะขอน้าท่าน
ไปชมที่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” แทน)  
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ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่
ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิ
ปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความส้าเร็จการศึกษา ส่วนรูปปั้นวัว
หน้าศาลเจ้าเชื่อกันว่า ถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบ
เขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน  เปรียบเสมือนการเดินผ่าน
อดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความส้าเร็จ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้้าเต้าแขวนอยู่
เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้้าเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า  100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด ขนมอุเมะกาเอะโมจิ (ขนมญ่ีปุ่นที่ท้า
จากแป้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าวสอดไส้ถั่วแดงอะสึกึ) ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของที่นี้ (หมายเหตุ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ จึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ-สภาพอากาศ)  
 

   
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง 

LaLaport มีขนาดใหญ่กว่า Unicorn   Gundam ที่โตเกียว
และ ใหญ่กว่า  RX93 RR Gundam ที่  Gundam Factory 
Yokohama เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คส้าคัญของเมืองฟุกุโอ
กะในปัจจุบัน ... จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน 
(Tenjin) เป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวม
แหล่งบันเทิง อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นตึกต้นไม้ ร้านค้าที่
น่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ อย่าง ย่านยะไต (Yatai) หมายถึงซุ้มขาย
อาหารที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่รวมร้านอาหารแบบฉบับท้องถิ่นเอาไว้มากมาย  
อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ 
 

หุ่นกนัดั้มรุ่นใหม่ช่ือ RX93 FF Nu Gundam 
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 พักค้างคืน ณ โรงแรม Toei Fukuoka () หรือเทียบเท่า 
 

  
   

วันทีห่า้ (5)  สนามบนิฟกูโุอกะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 
  
05.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ  
08.25 น.  เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjet Air เที่ยวบิน VZ811 ใช้เวลาบิน 5.40 ชั่วโมง 

(บริการแบบ Full Service รวมน้้าหนักโหลด 20 กก.  ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.  อาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป-กลับ  
และที่นั่ง)   

12.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ  
 

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

**หมายเหตุ** 1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ 
 ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยว 
 บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายแบบเหมา  จ่าย
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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อตัราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

2-3 ทา่น ทา่นละ 

เดก็ (อายไุม่เกนิ 6 ป)ี 
ไม่เสรมิเตียงพกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

พกัเดี่ยว 
เพิม่ทา่นละ 

8-12 พ.ย. 65  
15-19 พ.ย. 65  
22-26 พ.ย. 65 

29,900.- 28,900 5,500.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

   
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) บริการแบบ Full Service รวมน้้าหนักโหลด 20 กก. 

สัมภาระถือขึ้นเครื่องฯ 7 กก. อาหารร้อน และ ที่นั่ง (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อม
ตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

 ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
 ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
🔺 กรณีชนิดของพักที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ ห้อง Twin หรือ ห้อง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็น     

      ห้องชนิดที่โรงแรมมีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
🔺 กรณีเป็นห้องพัก 3ท่าน (Triple Room) ท่านที่ 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกที่นอน 

      ตามมาตราการของโรงแรม นั้นๆ 
🔺 กรณีวันที่เข้าพักโรงแรมไม่มีห้องนอน 3คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดเป็น 2 ห้อง  

 ค่าน้้าดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่ามัคคุเทศก์อ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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 ประกันสุขภาพ ครอบคลุมถึงโควิด-19 และ ค่าประกันอุบัติเหต ุ
      • วงเงินเอาประกัน  1,000,000 บาท 
      • ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

× ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
× ค่าอาหาร ส้าหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัต ิหรือ อาหารมุสลิม    
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
× ค่าภาษีน้้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ท้าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
× ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
× ค่าวีซ่าเข้าญ่ีปุ่น 1,575 บาท (เอกสารยื่นวีซ่ากรุณาจัดส่ง EMS ทางให้บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 12 วันก่อนเดินทาง) 
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป) 
× ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอร์มหนังสือ

รับรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเท่านั้น ส้าหรับ
ท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็มยี่ห้อตามที่รัฐบาลญ่ีปุ่นก้าหนด 

 
เงือ่นไขการเดนิทาง และ การยกเลกิ 

 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน 
 กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง (ถ้ามี) 

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว และ ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ

สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาอันเกิดเหตุจา
การเมือง ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้
มากที่สุด 

 ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุเต็มเนื่องจากเทศกาล วันหยุดประจ้าปี หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ ฯลฯ บริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่ใกล้เคียงและมีมาตรฐานระดับเดียวกัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้จองไม่ถึง 20 ท่าน 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 

 กรุณาช าระเงินมัดจ า 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง พร้อม

ส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด กรุณาช าระก่อนการ

เดินทาง 30 วนั 
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 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้ว 

 กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน
กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

 ค้าเตือน! กัญชา-กญัชง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศญ่ีปุ่น โดยหากฝ่าฝืนมีไว้ในครอบครองเพื่อน้าเข้า และ ส่งออกมี
โทษจ้าคุกไม่เกิน 7 ปี กรณทีี่มีไว้ในครอบครองเพื่อจ้าหน่าย มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน 
 

** หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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