
  

 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 25767 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JVZ36 WINTER KYUSHU FUKUOKA  
เทีย่วญีปุ่่น... ฟุกโุอกะ คมุาโมโต ้ยฟููอนิ เบปปุ คติะควิช ู5วัน3คนื 

ทีพั่ก คุมาโมโต้ 1 คืน เบปบอุอนเซน 1 คืน ฟุกุโอกะ 1 คืน พิเศษ!! บฟุเฟต่ ์BBQ 
 

ยฟููอนิ เดนิเลน่หมู่บา้นยูฟูอนิ ชมวิวทะเลสาบคินริน แวะถา่ยภาพ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ 

 ฟุกโุอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเทม็มงักุ  คมุาโมโต ้ปราสาทคุมาโมโต้  คติะควิช ูท่าเรือโมจิโค  

เบปปุ บ่อน า้ร้อนอมูิจโิกคุ อสิระชอ้ปป้ิงแบบจใุจ ย่านเทนจนิ, เอาทเ์ลท็ และอีกมากมาย 
 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)  

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

 

 
 



วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  

(บาท) 

ราคาเดก็ 2-12 ปี  

(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

05-09 มกราคม 66 26,888 

 

ไมม่ีราคาเดก็   

(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 

2,500 บาท) 

 

 

 

 

 

 

7,500  

30 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

13-17 มกราคม 66  26,888 30 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

19-23 มกราคม 66 25,888 30 ปรับเวลาไฟล์ทบิน 

04-08 กมุภาพันธ์ 66 24,888 30  

15-19 กมุภาพันธ์ 66 26,888 30  

16-20 กุมภาพันธ์ 66 26,888 30  

01-05 มนีาคม 66 29,888 30  

12-16 มนีาคม 66 24,888 30  

13-17 มนีาคม 66 24,888 30  

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  VZ810    BKK-FUK     00.45-07.55 

RETURN:  VZ811       FUK-BKK     09.30-13.40 

 

พีเรียดเดนิทางวันที่ 05-09 มกราคม 66 มกีารปรับเวลาบนิ ดังนี ้

DEPARTURE: VZ810      BKK-FUK     01.20-08.30 

RETURN:  VZ811       FUK-BKK     09.30-13.40 

 

 

 

 
 

21.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการ

บิน VIETJET (VZ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

00.45 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน VIETJET (VZ)  เที่ยวบินที่ VZ810 

 

 

 
 

 

07.55 น.      เดินทางถงึ ท่าอากาศยานฟุกโุอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศ

ญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  

 น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นจังหวัดที่

ใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคคิวชู มีเมืองฟุกุโอกะเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยว ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของ

โลก นอกจากนี้ฟุกุโอกะ ยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวที่สุดในเกาะคิวชูอีกด้วย  พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจา้

ดาไซฟุเท็มมังกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) เป็นแลนด์

มาร์กหลักแห่งหนึ่ง ประจ าเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่

กว่าพันปี ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซ่ึง

จุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้น คือเพ่ือสักการะ สุ

ก าว ะร ะ  มิ ซิซา เนะ  (Sugawara Michizane) นัก วิชาการ 

วันทีห่นึง่        ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ  

วันทีส่อง      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  – ทา่อากาศยานฟุกุโอกะ – เมอืงฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุเท็มมงักุ –  

       ปราสาทคุมาโมโต้ - ศูนย์การค้าเมอืงเกา่ Sakurano-baba-Josaien - Shimotori arcade   อาหาร เทีย่ง                                                                                                            



นักการเมือง นักเขียน ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน 

(Heian) จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ที่นี่เต็ม

ไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และ

ยังมีร้านขายของมากมาย เช่น ร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ 

ร้านอาหาร ร้านขนมโมจิชื่อดัง และที่ โดดเด่น เลยคือ 

Starbucks Dazaifu Tenmangu Store ที่ นี่ จ ะ มี ก า ร

ออกแบบที่แตกต่างจากที่อื่นคือการใช้ไม้เจาะเข้าด้วยกันแทน

ตะปูตกแต่งทั้งร้าน เป็นวิธีการออกแบบสไตลญ์ี่ปุ่นดัง้เดิมทีใ่ช้

ในการสร้างที่อยู่อาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) BBQ  

จากนั้นพาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทคุมาโมโต้ 

(Kumamoto Castle) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าปราสาท) เป็นปราสาท

ที่งดงามที่ได้รับการฟื้ นฟูจากความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว  

และเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามของญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นด้วย

เทคนิคทางสถาปัตยกรรมอนัล า้เลศิในสมยันัน้ในปีค.ศ. 1607 มนั

ประกอบด้วยส่ิงปลูกสร้างและอาคารหลายหลงั เช่น หอปราการ

ปราสาทเล็กใหญ่กับคลังแสง ป้อมธนูที่มีบทบาทในการตอบโต้

เมื่อถูกศัตรูรุกรานโจมตี และ ฯลฯ อิสระให้ท่านเก็บภาพความ

ประทับใจรอบปราสาท และพาท่านไปช้อปป้ิงศูนย์การค้าเมือง

เก่า Sakurano-baba-Josaien ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของ

ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle) และยังอยู่ภายในตัว

เมืองคุมาโมโต้ ที่นี่นั้นถือว่าเป็นช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ช่ือดังของเมอืง

นี้ แถมยังมีเอกลักษณ์มากๆ จากการถูกออกแบบและตกแต่ง

สไตล์ย้อนยุคเพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศเมืองโบราณและดู

กลมกลืนไปกับปราสาทคุมาโมโต้ ร้านที่เด่นๆ ก็จะเป็นร้านขาย

ของที่ระลึก และร้านขายขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต้อีกด้วย  

จากนั้นน าท่านไปช้อปป้ิงจุใจที่ Shimotori arcade เป็นแหล่งช็

อปป้ิงสุดฮอตฮิตและย่ิงใหญ่ที่สุดของเมืองคุมาโมโต้ เป็นร้านค้า

แฟชั่นที่ทันสมัย ที่มีแหล่งบันเทิงต่าง ๆ นับเป็นสถานที่ที่คึกคัก

มากที่สุดของตัว ตลอดถนนจะมีหลังคาโค้งคลุมสามารถเดิน

ทะลุถึงกันหมดได้อย่างสบายๆ ที่ไม่ได้มีแค่ถนนสายเดียว แต่มี

ถึงสามสายทีเ่ชื่อมหากนั นั้นคือ ถนนคามิโทริ(Kamitori) จะเตม็

ไปด้วยร้านขายของฝาก ร้านกิ๊ฟช้อป ร้านขายเคร่ืองส าอาง 

ร้านกาแฟ และร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมมากมาย ถนนซึโมโท

ริ(Shimotori) มีร้านค้าคล้ายกับถนนคามิโทริ แล้วยังสามารถ

เดินตรงไปยังถนน Shower Dori ที่สามารถข้ามไปยังฝ่ังแม่น ้า 

Shirakawa ที่มวิีวกลางคืนทีส่วยงาม และ ถนนซันชินซึไก (Sun 

Road Shin-shigai) เน้นเป็นร้านสินค้าอิเล็คทรอนิค ร้านเกมตู้ 

คาราโอเกะ ปาจิงโกะ ผับ บาร์ และโรงแรม ถนนสายนี้จะอยู่เชื่อมกับถนนซึโมโทริ และถนนชาวเวอร์(Shower Road) 

เรียกว่าแต่ละถนนมีดีและจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ไม่เป็นอันเสียเวลาในการช้อปป้ิงของท่าน 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก: Kumamoto  area / Kurume area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก  

ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่2)  

น าท่านเดินทางสู่ ยูฟูอิน (Yufuin) เป็นเมืองออนเซ็นที่โด่ง

ดังของจังหวัดแห่งออนเซ็นอย่างโออิตะ (Oita) เป็นเมือง

สวรรค์ของคนรักออนเซ็น จากในเมืองสามารถมองเห็น

ภูเขายุฟุดาเกะตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ ออกจากตัวเมืองไป

นิดเดียวก็มีทิวทัศน์ชนบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที่ยว

พัก ผ่อน แว ะถ่ ายภาพชมวิวกับ  ทุ่ งหญ้ า คุซ ะ เซน ริ

(Kusasenri) ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับปากปลอ่งภูเขาไฟนาคาดาเกะ 

และภูเขาไฟอะโซะ(Aso Mount) บอกเลยว่าวิวของที่นี่สวย

มากๆ ซ่ึงทุ่งหญ้าแห่งนี้จะมีลักษณะกว้างใหญ่ โดยปกติ

ตรงกลางทุ่งแห่งนี้มีบึงน ้าขนาดใหญ่ 2 บึง แต่ถ้าหากไป

หน้าหนาวกจ็ะปกคลมุไปดว้ยหิมะ ความพิเศษของทีน่ี่กค็งเปน็การที่

สามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟในระยะไกลที่เห็นชัดมาก อิสระให้

ท่านเก็บภาพควาสมประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านเดินทาง

เยี่ยมชม หมู่บ้านยูฟูอนิ (Yufuin Village) เป็นที่เที่ยวยอดฮิตมาก 

นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพสุดชิคกันเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า

เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่ควรไปเช็คอิน เป็นหมู่บ้านที่มีความโดด

เด่น ออกแบบสไตล์ยุโรป บ้านอิฐสีเหลืองตั้งเรียงรายกัน ได้ฟลิ

เหมือนเดินอยู่ในเมืองยุโรปชนบทสุดคลาสสิค ใกล้ๆหมู่บ้านท่าน

สามารถเดินชมความสวยงามของ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) 

เป็นทะเลสาบเล็กๆ น ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมามาจากน ้าพุร้อนท า

ให้น ้าในสระนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลา เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่สวยงามมาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)  

 พาทุกท่านเดินทางสู่ เบปปุ (Beppu) เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัด Otita อยู่ในภูมิภาคคิวซู เมืองนี้มีช่ือเสียงเร่ืองบ่อน ้าพุ

ร้อน ละออนเซ็น สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของเมืองนี้ จะเป็นบ่อน ้านรกทั้ง 8 แต่ละบ่อก็จะมีสีของน ้าและอุณหภูมิที่

แตกต่างกันออกไป เช่น บ่อน้สีแดง สีฟา้ สีขาว ฯลฯ พาทุกท่านไปชม บ่อน ้าพุร้อน อูมิ จิโกคุ (Umi Jigoku) บ่อน ้านี้

จะมีสีฟา้ บริเวณรอบๆ ถูกจัดเป็นสวนอย่างสวยงาม ใกล้บ่อน ้าจะมีบ่อสีส้มอิฐ โดมชมบัวนานาชนิด ศาลาน ้าพุที่ไว้แช่

เท้า บ่อนี้ถือเป็นไฮไลท์เลย หากไปในวันที่ไม่มีควันมากจะได้เห็นน ้าสีฟา้ใสที่งดงามมาก ให้ท่านได้ถ่ายเก็บความประทับใจ

ตามอัธยาศัย  

วันทีส่าม       เมืองยูฟูอนิ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - หมู่บา้นยูฟูอนิ - ทะเลสาบคินริน – เบปป ุ- อมูิ จิโกคุ   อาหาร เช้า, เที่ยง, เยน็ 

https://www.talonjapan.com/aso-mount/


เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)  

ที่พัก:  Beppu area hotel / Oita area Hotel / Kisaseri area / Hita 

area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ที่พักออนเซน 1 คืน สัมผัส

วัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้

พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง 

ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และ

ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่5)  

น าท่านเดินทาง เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu)  เป็นเมืองที่

รุ่งเรืองในการผลิตมาต้ังแต่อดีต มีส่ิงก่อสร้างของยุค

สมัยใหม่อยู่มากมาย อยู่ใกล้กับเกาะฮอนชู (เกาะใหญ่ของ

ญี่ปุ่น) โดยมีช่องแคบคัมมงค่ันกลาง ด้วยท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้

คาบสมุทรเกาหลีและประเทศจีน จึงได้รับการพัฒนาด้านการ

คมนาคมอย่างมาก พาทุกท่านเดินเล่นที่ โมจิโค หรือ ท่าเรือ

โมจิโค (Mojiko port) เป็นท่าเรือเก่าแก่ที่เป็นจุดแลกเปลี่ยน

ทางการค้าที่ส าคัญในสมัยก่อน เปิดท าการมาตั้งแต่ปี 

ปัจจุบันการค้าขายทางเรือต่างๆได้ย้ายไปยังท่าเรือชินโมจิ

แล้ว แต่ท่าเรือโมจิ ยังคงตึกการค้ารูปแบบตะวันตกแบบ

สมัยก่อนเอาไว้ให้เข้าไปชมกัน อาคารโดยรอบส่วนใหญ่เป็น

สไตล์ตะวันตกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองใน

อดีต ซ่ึงภาในอาคารมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 

บรรยากาศดีมากๆ อิสระให้ทุกท่านเลือกของฝากตาม

อัธยาศัย  พาท่านช้อปป้ิง The outlet Kitakyushu และ 

Aeon Mall คือห้างที่รวมซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปป้ิงมอลล์ไว้

ด้วยกัน สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ เป็นศูนย์กลางแหล่งช้อป

ขนาดใหญ่ที่รวบรวมสินค้ามากมาย มีสินค้าที่หลากหลายครบ

ครันให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกช้อป มีตั้งแต่เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เคร่ืองใช้ไฟฟา้ หนังสือ ยาชนิด

ต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการซ้ือของที่ระลึก หรือของฝาก อิสระช้อปป้ิงตาม

อัธยาศัย  

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

วันทีส่ี่             เมืองคิตะควิช ู– ท่าเรือโมจโิค - ช้อปป้ิง The outlet Kitakyushu และ Aeon Mall -   ร้าน Duty free –  

   ห้างสรรพสนิค้า Lala Port - ย่านเทนจนิ         อาหาร เชา้ 



  เดินทางกลับ ฟุกุโอกะ เพ่ือตะลุยช้อปป้ิง ร้าน Duty free  ที่

รวบรวมสินค้าหลากหลาย มีทั้ง เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมในราคา

พิเศษและมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น มีเช่น โฟ

มถ่ า นหิ น ฟู เ ข า ไฟ  วิ ต า มิ น  อ า ห า ร เ ส ริ ม  แล ะค รีมต่ า งๆ 

ห้างสรรพสินค้า Lala Port ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเป็น

แลนด์มาร์คส าคัญของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีหุ่นกันดั้มรุ่นใหม่ รุ่น RX-

78F00 ช้อปป้ิงมอลล์นี้มีทั้งหมด 5 ชั้น มีร้านค้าทั้งหมด 222 ร้าน 

เพลิดเพลินกับเสน่ห์ของอาหารคิวชู รวมทั้งฟุกุโอกะด้วย นอกจากนี้ 

ยังมี "Gundam Park Fukuoka" ที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกที่คุณ

จะได้ประสบการณ์เป็นคร้ังแรกในญี่ปุ่น "สถานที่ ให้การศึกษา

เกี่ยวกับต้นไม้" " Fukuoka Toy Museum " โรงไม้ที่เต็มไปด้วย

ความอบอุ่นของต้นไม้ และสวนสนุก "KidZania" ที่ให้เด็กๆได้สัมผัส

ประสบการณ์ในอาชีพต่างๆอีกด้วย และ ย่านเทนจิน (Tenjin) เป็น

ย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชู แหล่งช้อปป้ิง

ใจขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน ไม่

ว่าจะเป็นตึกต้นไม้ ร้านค้าที่น่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือ

จะเป็นย่านของกินอร่อยๆ ที่รวบรมร้านอาหารแบบท้องถิ่นเอาไว้ด้วย 

และที่นี่ยังมีจุดเด่นคือจะอยู่ตรงที่ Design ของห้างที่ท าออกมา

สวยงาม ต้ังอยู่ริมน ้า ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย ตรงกลางของคลองจ าลองนี้จะมีการ

แสดงน ้าพุแสงสีเสียงให้ท่านได้ชมกันอีกด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Fukuoka area hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า บริการแบบกล่อง SET BOX (มื้อที่6)    

       เดินทางสู่ ทา่อากาศยานฟุกโุอกะ ประเทศญี่ปุน่ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.30 น.   ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน VIETJET (VZ) เที่ยวบนิที่ VZ811  

13.40 น.     เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง 

 

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้

จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

  

วันทีห่้า         ท่าอากาศยานฟุกโุอกะ – ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                      อาหาร เชา้   



 
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต ่วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทาง

มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

   กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 

- ไม่ต้องกักตัว 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login    

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุม

โรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้

ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ 

ไ ด้ แ ก่  Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum 

Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว 

หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อน

การเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ที่ไมไ่ดร้ับวคัซนี สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉดีครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉดี

ไม่ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 

►เด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัทางรัฐบาลญีปุ่่น 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส าคัญ ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

  

https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login


 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่

ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน VIET JET สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ   

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท า

ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ ขออนญุาตน าเกบ็ ณ สนามบนิวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทวัร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีด

วัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 

  



 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเ่ข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันกอ่นการเดนิทาง มิฉะนัน้ 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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