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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วันเดนิทาง     จำนวน ผู้ใหญ ่
เดก็อายตุ่ำกว่า 6 ปไีมม่ี

เตียง 
พกัเดีย่ว 

10 – 14 เมษายน 2566 35+1 39,999 37,999 6,900 

14 – 18 เมษายน 2566 35+1 43,999 41,999 6,900 

18 – 22 เมษายน 2566 35+1 29,999 27,999 6,900 

22 – 26 เมษายน 2566 35+1 29,999 27,999 6,900 

25 – 29 เมษายน 2566 35+1 32,999 30,999 6,900 

26 – 30 เมษายน 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

27 – 01 พฤษภาคม 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

28 – 02 พฤษภาคม 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

29 – 03 พฤษภาคม 2566 35+1 35,999 33,999 6,900 

09 – 13 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

12 – 16 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

13 – 17 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

14 – 18 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

18 – 22 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

19 – 23 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

20 – 24 พฤษภาคม 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

21 – 25 พฤษภาคม 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

26 – 30 พฤษภาคม 2566 35+1 28,999 26,999 6,900 

27 – 31 พฤษภาคม 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

30 – 03 มถินุายน 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 
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**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท  
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบนิแล้ว** 

 

ราคา JOINLAND หักคา่ตัว๋เครือ่งบนิออกทา่นละ 8,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม คา่ทปิไกด,์พนกังานขบัรถ รวมทัง้ทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 

 

 
21.00 น.          พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 

ไทยเวียดเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  



 
  
 BT-FUK04_VZ_5D3N (APR-MAY 2023) 
 
 
 
 
 

 

 

00.15 น. ออกเดินทางสู่เมอืงฟกุโุอกะ โดยสายการบินเวียดเจ็ท เที่ยวบิน VZ 810 (คา่ทัวรไ์มร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) พบการต้อนรับ

อย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เป็นเมืองเอกของจังหวัดฟุกุโอกะ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู  ประเทศญี่ปุ่น  

ในปี 2013  และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลก จากนิตยสาร Monocle จากการที่ในเขตตัวเมือง

มีพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก 

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ดาไซฟ ุ(Dazaifu Shrine)  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฟุกุโอกะ  ในภูมิภาคคิวชู เทพเจ้าที่สถิต

อยู่ในศาลเจ้าดาไซฟุ คือ ซุกาวาระ มิจิซาเนะ เป็นนักวิชาการ นักการเมือง และนักเขียนที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้คน

มากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น มีผลงานโดดเด่นในช่วงปี ค.ศ. 800 – 900 จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าการศึกษา  

 

วนัทีส่อง เมอืงฟกุุโอกะ • เมอืงดาไซฟ ุ• ศาลเจา้ดาไซฟ ุ• วดันนัโซอนิ •  หมูบ่า้นยฟุอุนิ • ทะเลสาบครินิ • 

เมอืงเบปป ุ                      (-/กลางวนั/เยน็) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ชัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    
                  (-/บนเครือ่ง/เยน็) 
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เมื่อเดินเข้าสู่ ซันโด  ถนนสู่ศาลเจ้าที่เรียงรายไปด้วยร้านขายของฝาก ร้านขนม หรือแม้กระทั้งคาเฟ่สตาร์บัคที่มีการ

ตกแต่งร้านอย่างทันสมัยจนเป็นจุดสนใจที่ต้องหันมองระหว่างทางผ่านเช่นกัน 

และเมื่อเดินจนสุดทางพ้นจากถนนซันโดเข้ามาในเขตศาลเจ้าจะพบกับรูปปั้นวัวสัมฤทธิ์ ในท่านั่งหมอบ รูปปั้นวัวนี้มีที่มาที่

ไปจากการที่มิจิซาเนะสิ้นชีวิต เหล่าลูกศิษย์ได้นำร่างของเค้าขึ้นเกวียนแล้วให้วัวลากเพื่อไปยังจุดทำพิธีศพ ซึ่งวัวตัวนี้เป็น

วัวตัวเดียวที ่พามิจิซาเนะเดินทางมายังคิวชู

นั่นเอง ระหว่างทางอยู่ๆวัวก็หยุดเดินแล้วไม่ยอม

ขยับไปไหน ลูกศิษย์จึงนำร่างของมิจิซาเนะฝังไว้

ตรงจุดนั้น หลังจากนั้นผู้ศรัทธาจึ่งก็สร้างศาล

เจ้าขึ้นมาจากจุดนี้กลายมาเป็นศาลเจ้าดาไซฟุ

ปัจจุบัน มีความเชื่อกันว่าถ้าลูบหัวของรูปปั้นวัว 

จะทำให้ฉลาดขึ้น ได้รับพรด้านความรู้ 

จากนั้น  นำท่านชมวัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักของเมืองซาซะกูริ  จังหวัดฟูกุโอกะ แต่

กลับมีอะไรน่าสนใจอยู่ภายในวัดนี้มากมาย เช่น มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น  และยังมีรูปปั้นและ

พระพุทธรูปอื่นๆอีกเยอะมากมาย วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญที่ชื่อ เสียงของเกาะคิวชู  พระพุทธรูปนอนนี้

ยาว 41 เมตร สูง 11 และหนักถึง 300 ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระ Nara และ คา

มาคูระ(Kamakura) สร้างขึ้นเม่ือปี 1995 (รวมค่าเข้าชมวัด) 

  
 



 
  
 BT-FUK04_VZ_5D3N (APR-MAY 2023) 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

นำท่านชม  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐสไตล์คลาสสิก ตั้งเรียงรายอยู่

บนถนนสายเล็กๆ ประดับไปด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด และยังมีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านของ

เล่น ตู้กาชาปอง ของสะสมให้ได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน 

  
เมื่อเดินเที่ยวชมไปเรื่อยๆ จนท้ายสุดหมู่บ้านจะได้

พบกับ ทะเลสาบคนิรนิ(Kirin lake) เป็นทะเลสาบ

ขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง กลายเป็นหมู่บ้าน

ยอดฮิตที่มีความผสมผสานอย่างลงตัวเป็นจุด

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมตลอด

ทั ้งปี จากนั ้น เดินทางสู่  เม ืองเบปปุ (Beppu) 

ตั ้งอยู ่ในเขตจังหวัดโออิตะ ซึ ่งอยู ่ทางชายฝั่ง

ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ

บ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น มีแหล่งน้ำจากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วๆไป 
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ค่ำ        บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  

ที่พกั  HITA/HARAZURU/BEPPU AREA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  มาตรฐานประเทศญีปุ่่น 

หลงัจากรบัประทานอาหารคำ่เรยีบรอ้ยแล้ว อสิระใหท้า่นพกัผอ่นดว้ยการแชอ่อนเซน็ เพือ่ผอ่นคลายกล้ามเนือ้ ความ

เหนือ่ยลา้ จากการเดนิทางตลอดทัง้วนั 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมทีน่ำเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่เข้าพกัจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่านชม บ่อทะเลเดอืดจโิกก ุเมกุริ เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น 

กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียมคาร์บอเนต  เรเดียม เป็นต้น ในเมืองเบปปุมีทั้งหมด 8 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อมีลักษณะแตกต่างกัน

ออกไป และตั้งชื่อตามลักษณะภายนอกที่พบเห็น  โดยปกติแล้วนั้นแห ล่งน้ำพุร้อนที่เป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติจะต้องมี

อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และมีแร่ธาตุอย่างน้อย 1 ใน 19 ชนิด  ซึ่งที่เมืองเบปปุนี้มีแร่ธาตุถึง 10 ชนิด

ด้วยกัน โดยเราจะนำท่านชมทั้งหมด 2 บ่อด้วยกัน ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเมืองเบปปุแห่งนี้  

  
เริ่มด้วย บ่อสีเลือดหรือ ชิโนอิเกะ จิโกกุ หลังจากเดินเข้ามาจะต้องผ่านร้านขายของที่ระลึกของบ่อ เมื่อเดินผ่านร้านทะลุ

ออกไปจะมองเห็นรูปของยมทูตมารอต้อนรับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชื่อของบ่อ เพราะว่าบ่อนี้เมื่อเข้ามาพบจะทำให้รู้สึก

วนัทีส่าม บอ่ทะเลเดอืดจโิกก ุเมกรุ ิ• โทส ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท็ • สวนรมิทะเลยมูโินนะกะ • รา้นคา้ปลอดภาษ ี• 

มติซยุ ชอ้ปปิง้พารค์                                     (เชา้/-/-)

                                                                                                       

      (เชา้/-/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ชัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    
                  (-/บนเครือ่ง/เยน็) 
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เหมือนดูภาพวาดนรก เนื่องจากบ่อนี้จะมีสีเหมือนเลือดและบ่อมีขนาดใหญ่มาก ความร้อนของบ่อส่งผลให้ควันไอร้อน

เกิดข้ึนจำนวนมาก ถัดจากบ่อสีเลือดเข้าไปจะพบกับ บ่อทะเล หรือ ยูมิ จิโกกุ จุดเด่นของบ่อนี้คือบ่อน้ำสีฟ้าสดใส เหมือน

ท้องทะเล เมื่อเดินเข้ามาจะเห็นควันไอน้ำ พุ่งออกมาจากบ่อจำนวนมาก ซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากๆ  บริเวณ

ด้านข้างบ่อจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้ให้สักการะ ซึ่งจะต้องเดินผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดขึ้นไป การที่มีเสาโทริอิสีแดงสดด้านข้าง

บ่อนี้ทำให้สีตัดกับบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้า เกิดเป็นภาพที่สวยงามและความประทับใจกับผู้มาเยือน 

เที่ยง       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

เดินทางสู่ โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท (Tosu Premium Outlet)  เป็นเอ้าท์เล็ท ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ  มี

สินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น  ADIDAS , ASICS , BALLY , BIKENSTOCK , CHAMPION , 

COACH , CROCS , DIESEL , KATE SPADE NEW YORK , LEE , LEGO , MICHAEL KORS , NEW BALANCE , 

NIKE , PUMA , RAY-BAN , SAMSONITE , TAG HEUER เป็นต้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
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นำท่านสู่ สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ (Uminonakamichi Seaside Park)  ตั้งอยู่บริเวณตัวเมืองฟุกุโอกะ และยังเป็นจุดชมซากุระที่

ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของเมืองฟุกุโอกะเลยก็ว่าได้ ภายในสวนจะมีต้นซากุระมากกว่า 1,000 ต้นที่เวลาถึงฤดูใบไม้ผลิทีก็จะ

พร้อมใจกันบานสะพรั่งอย่างสวยงาม และไฮไลท์ของที่นี่ก็คือช่วงต้นเมษายน ที่ดอกซากุระจะบานพร้อมๆกับดอกเนโมฟี

ลาสีฟ้าละลานตา ทำให้เห็นเป็นทุ่งดอกไม้สีฟ้าตัดกันกับดอกซากุระสีชมพู และภายในสวนยังมีดอกไม้อีกหลากหลาย

ชนิดที่สลับกันบานอย่างสวยงาม 

 หมายเหตุ : ทั้งนี้ดอกไม้ในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ 

 



 
  
 BT-FUK04_VZ_5D3N (APR-MAY 2023) 
 
 
 
 
 

 

 
จากนั้น  นำท่านช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง น้ำหอม อาหาร

เสริม วิตามินต่างๆ  ที่มีแหล่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น  เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของฝากที่

นักท่องเที่ยวหลายๆท่านต้องแวะเวียนมาช้อปปิ้งเพื่อนำกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย 

นำท่านสู่ ศูนย์การค้า ห้างมติซยุ ช็อปปิ้งพาร์ค  ซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาด 5 ชั้น มีร้านค้าโดยประมาณ 222 ร้าน ให้เลือกชมเลือก

ซื้อสินค้าได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังสามารถชมกั้นด้ัมขนาดเท่าตัวจริงโชว์ มีชื่อรุ่นว่า “RX-93ffν Gundam” มีความสูงถึง 

25 เมตร น้ำหนักประมาณ 80 ตัน ภายในยังรวบรวมความบันเทิงไว้มากมาย เอาใจสาวกกันดั้ม  จัดเป็นโซนGundum 

Park มีโซนย่อย 3 โซน คือ Gundam Side-F ที่คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้มเพิ่มเติมและสามารถเลือกซื้อ

โมเดลต่างๆได้อีกด้วย โซนVS Park With G ให้คุณได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ออกกำลังกายไปในตัว และโซนNamco 

Arcade มีเกมส์ยอดฮิตให้ท่านได้เล่น เช่น เกมส์คีบของ ให้ท่านเพลินเพลินร่วมสนุกตามอัธยาศัย 
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เย็น     อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

จากนั้น FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมทีน่ำเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่เข้าพกัจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย ฟุกุโอกะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ท่านได้เยี่ยมชม  

- สถานีฮากาตะ (Hakata Station) ไม่ได้เป็นแค่สถานีรถไฟเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมความสะดวกของการคมนาคม

และศูนย์รวมแหล่งชอปปิ้ง มีทั้งโรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก และอีกมากมาย (ไม่มีค่าเข้า) 

วนัทีส่ี ่ อสิระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั                                                                                  (เช้า/-/-) 
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- ย่านเท็นจิน (Tenjin) แหล่งชอปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของฟุกุโอกะ มีร้านค้าเต็มสองข้างทาง ทั้งแบรนด์เสื้อผ้า 

เครื่องสำอาง ร้านอาหาร ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม (ไม่มีค่าเข้า เปิด-ปิด เวลา 10.00 – 20.00 น.) 

  

- วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) หรือชื่อเดิม “นานกาคุซัน” สร้างขึ้นสมันเฮอัน โดยพระชื่อดังในสมัยนั้นคือ โคโบไดชิ 

ภายในวัดมีพระพุทธรูปทำจากไม้แกะสลัก มีความสูง 10.8 เมตร หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไดบุสสึ(Daibutsu) ซึ่งใช้เวลา

ในการสร้างถึง 4 ปี (ไม่มีค่าเข้า เปิด-ปิด เวลา 09.00 – 17.00 น.) 

- สวนโอโฮริ (Ohori Park) สวนสาธารณะใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีเกาะกลางน้ำอยู่ 3 เกาะ สามารถเดินเช่ือมหากันได้ 

ซึ่งได้รับต้นแบบมากจากสวนสาธารณะทะเลสาบเวสต์ของประเทศจีน เหมาะสำหรับมาเดินเล่นพักผ่อน (ไม่มีค่าเข้า 

สวนโอโฮริเปิดตลอดเวลา) 

- โมโมชิ (Momochi Seaside Park) สวนสาธารณะริมทะเลตกแต่งสไตล์โมเดิร์น จะมีส่วนที่เป็นเกาะยื่นออกไปกลาง

ทะเล จากตรงนี้ยังสามารถเดินไปได้ยัง 2 จุด คือ หอคอนฟุกุโอกะ และ ฮอคทาวน์อีกด้วย (ไม่มีค่าเข้า  เปิด

ตลอดเวลา) 

ที่พกั FUKUOKA AREA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญี่ปุน่ 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมทีน่ำเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่เข้าพกัจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า  บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX 

08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ท (VZ) เที่ยวบินท่ี VZ 811 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสนำเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน่นั้นสามารถใหบ้รกิารไดว้ันละไม่เกิน 12 

ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนตารางการท่องเทีย่วในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์

และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

 
วิธปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. ใบรบัรองผลฉดีวคัซนี 3 เข็ม ตามมาตรฐานญีปุ่น่เปน็ภาษาองักฤษ (วคัซนี 3 เข็มตามมาตรฐานญี่ปุน่ ที ่WHO รองรบั เชน่ 

Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax ,Sinopharm,Sinovac) หากไมไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีตามมาตรฐานตอ้ง

แสดงผลตรวจ RT-PCR ผลเปน็ลบ ไมเ่กนิ 72 ชม.กอ่นเดนิทางถงึญีปุ่น่และตอ้งเป็นแบบฟอรม์จากทางญี่ปุน่เท่านัน้ 

แบบฟอรม์ดาวนโ์หลดได้ที่ https://bit.ly/3NVFrkV  

2. ลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์ https://www.vjw.digital.go.jp  ดำเนนิการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้ 

- ลงทะเบยีน 

- ลงทะเบยีนขอ้มลูการฉดีวคัซนีหรอืผลตรวจ RT-PCR กรณทีีไ่ดร้บัวคัซนีไมค่รบ 3 เขม็ 

- แสดง QR CODE ทีส่นามบนิขาเขา้ 

ดำเนินการทัง้ 3 ขั้นตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ชั่วโมงกอ่นเทีย่วบินลงจอด หากไมด่ำเนนิการตามขัน้ตอนทัง้หมดผา่นแอปพลเิคชัน่ 

ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร  

 

วนัทีห่า้ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่น • สนามบนิสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ                                               (เชา้/-/-) 

 

https://www.vjw.digital.go.jp/main/#/vjwplo001
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อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Vietjet Air (VZ)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้  

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้ำด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย 

✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรค

เพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้น

การยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ 

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

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทาง

ญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการ

ยืนยัน เพื่อทำการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสาย

การบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่านัน้ แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด,์พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่และการยกเลิกทวัร ์

 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า พร้อมชำระมัดจำ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน) 

• กรณีทำการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 % 
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กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง (ค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น  (ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

โรงแรมทีพ่กั 

• สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 

ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก 

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่าน

มากกว่า  
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• สำหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น และขนาดห้องเท่ากับห้องพักเดี่ยว (Single) ซึ่งมี

ขนาดเล็ก ขอแนะนำให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความสะดวกแก่ท่าน 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่

ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับ

มาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถ

เปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่

ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง

และอื่นๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ

ชำระเงินมัดจำ 

• อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า

ประกันสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
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• บร ิษ ัทฯ ขอสงวนส ิทธ ิ ์ ในการเก็ บค ่า ใช ้จ ่ายท ั ้ งหมด กรณ ีท ่านยกเล ิกการเด ินทางและม ีผลทำให ้คณะเด ินทาง  

ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ 

ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข

ดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง

กะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศ

ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการ

ทัวร์ทั้งหมด 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สำคัญ 
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➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง

ได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชำระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ เดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
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➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การ

ประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-

ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ

ครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ ภาพที่ใช้เป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น 

** กอ่นตดัสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ยา่งละเอยีดทกุหน้าอยา่งถอ่งแทแ้ล้วจงึมดัจำเพือ่ประโยชน์

ของท่านเอง ทางบริษทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิัทฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร์ทัง้หมด** 

                                                      
********************************************************* 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

