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JFD33 FUKUOKA Daisuki だいすき 
เท่ียวญ่ีปุ่น... ฟุกโุอกะ นางาซาก ิซากะ ยูฟูอิน อโิตชมิะ 5วนั3คืน 

 

ที่พัก ออนเซ็น 1 คืน ฟุกุโอกะ 2 คืน พิเศษ!! บาบคีวิหอยนางรม สุดยอดเมนหูอยนางรมสดจากทะเล 
 

เมอืงนางาซาก ิสวนสันตภิาพ สะพานแว่นตาเมะกาเนะ เมอืงซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ  
เมอืงยฟููอนิ เดนิเลน่หมูบ่้านยฟููอิน ชมวิวทะเลสาบคินริน เมอืงฟุกโุอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเทม็มังกุ  

เมอืงอโิตชมิะ ขอพรความรักทีห่ินแต่งงาน อสิระชอ้ปป้ิงแบบจใุจ ยา่นเทนจนิ, duty free และอกีมากมาย 
 

เดินทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็ 2-12 ปี  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

10-14 มกราคม 66 27,888 
 

ไมม่ีราคาเดก็   
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 
6,000 บาท) 

 
 
 
 
 

30  

17-21 มกราคม 66  27,888 30  

24-28 มกราคม 66 27,888 30  

31 มกราคม –  27,888 30  



04 กุมภาพันธ์ 66  
5,500 

 
07-11 กุมภาพันธ์ 66 29,888 30  

14-18 กมุภาพันธ์ 66 27,888 30  

21-25 กมุภาพันธ์ 66 29,888 30  

28 กมุภาพันธ์ – 04 มนีาคม 66 27,888 30  

07-11 มีนาคม 66 27,888 30  

14-18 มนีาคม 66 27,888 30  

21-25 มนีาคม 66 29,888 30  
 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:  FD736     DMK-FUK    01.35-08.55 
RETURN:  FD737     FUK-DMK    10.00-14.10 
 
 
 

22.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA มี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

01.35 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน Air Asia  เที่ยวบินที่ FD736 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  
 

 
 
 

08.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่าน
เป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่น 
ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
น าทุกท่านเดินทางสู่ นางาซากิ (Nagasaki) เพ่ือเที่ยวชม สวนสันติภาพ (Peace Park) ถือเป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญในการ
มาเยือน นางาซากิ ที่แห่งนี้มีประวัติอันมากมาย สร้างข้ึนเพ่ือระลึกต่อเหตุการณ์ทิ้งระเบิดในอดีตและเเสดงถงึสันติภาพใน
ญี่ป่ ุน ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ยังมีอนุสาวรีย์ต่างๆ อีกมากมายที่แสดงถึงสันติภาพ หากใครอยากไปศึกษา
ประวัติศาสตร์เพ่ิมเติมก็สามารถเดินจากสวนสันติภาพไปที่ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic 
Bomb Museum) ไดอ้ีกด้วย (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์) และพาทุกท่านไปแวะถ่ายภาพที่ สะพานแว่นตาเมะกาเนะบา
ชิ (Meganebashi Bridge) สะพานมีลักษณะเป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 วงติดกัน เมื่อมีการสะท้อนกับผิวน ้าแล้วท าให้ดูเหมือน
เป็นรูปแว่นตา ซ่ึงในสมัยก่อนถือว่าเป็นที่แปลกตามาก นอกจากนี้ยังเป็นสะพานหินที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วย โดย
สัญลักษณ์ของหินที่นี้คือ จะมีหินรูปหัวใจอยู่ประมาณ 20 ก้อน ถูกฝังไว้ตอนที่จะต้องรับมือกับน ้าท่วมในสมัยก่อน และยัง
เป็นที่ๆคนชอบไปขอพรความรักอีกด้วย 

วันทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันทีส่อง      ทา่อากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานฟุกโุอกะ – เมืองนางาซาก ิ– สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซาก ิ   
       สะพานแว่นตาเมะกาเนะ – เมืองซากะ - ศาลเจา้ยูโทคุอนิาริ            อาหาร เที่ยง , เย็น                                                                                                              



จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ (Saga) เพ่ือเที่ยว
ชม ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) อีกหนึ่ง
ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองมีอายุหลายร้อยปี โดยศาลเจ้า
แห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักด์ิสิทธิ์  ท าให้มีผู้คน
จ านวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพ่ือให้ทั้งการเก็บ
เกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจต่างให้มีความส าเร็จ
อย่างไม่ขาดสาย แถมที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆ
ของเมืองนี้ มีอีกจุดก็ตรงส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสี
แดงคู่กับแม่น ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลย
ทีเดียว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
 ที่พัก: Amadi Saga 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัท

จะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง หลังอาหารไม่ควรพลาด
ประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์
ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินีม้ส่ีวน
ช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อย
ต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

 
 

 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  
น าท่านเดินทางสู่ ยูฟูอิน (Yufuin) เป็นเมืองออนเซ็นที่โด่ง
ดังของจังหวัดแห่งออนเซ็นอย่างโออิตะ (Oita) เป็นเมือง
สวรรค์ของคนรักออนเซ็น จากในเมืองสามารถมองเห็นภูเขา
ยุฟุดาเกะตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ ออกจากตัวเมืองไปนิด
เดียวก็มีทิวทัศน์ชนบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที่ยว
พักผ่อน จากนั้นพาท่านเดินทางเยี่ยมชม หมู่บ้านยูฟูอิน 
(Yufuin Village) เป็นที่เที่ยวยอดฮิตมาก นักท่องเที่ยวนิยม
มาถ่ายภาพสุดชิคกันเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกแลนด์
มาร์คหนึ่งที่ควรไปเช็คอิน เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น 
ออกแบบสไตล์ยุโรป บ้านอิฐสีเหลืองตั้งเรียงรายกันอยู่
สวยงาม ได้ฟลิเหมือนเดินอยู่ในเมืองยุโรปชนบทสุดคลาสสิค ใกล้ๆหมู่บ้านท่านสามารถเดินทางไปชมความสวยงาม
ของ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบเล็กๆ น ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมามาจากน ้าพุร้อนท าให้น ้าในสระนั้นอุ่น
อยู่ตลอดเวลา และในตอนเช้าบริเวณผิวน ้าจะมีไอน ้าลอยข้ึนมา เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่สวยงามมาก   

วันทีส่าม        เมอืงยูฟูอนิ – หมู่บา้นยูฟูอนิ - ทะเลสาบคินริน – โทซุพรีเมีย่มเอา้ท์เล็ต - เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุเทม็มังก ุ– 
        ห้างสรรพสินค้า Lala Port         อาหาร เชา้ 



 
จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) มีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่
ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป ซ่ึงจะมีร้านค้าของแบรนด์ช้ันน าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน สิ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ 
รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New 
Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็น
จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคคิวชู มีเมืองฟุกุโอกะเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว ได้รับการจัดอันดับว่าเป็น
เมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลก นอกจากนี้ฟุกุโอกะ ยัง
เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทีสุ่ดในเกาะ
คิวชูอีกด้วย  พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ 
(Dazaifu Tenmangu Shrine) เป็นแลนด์มาร์กหลัก
แห่งหนึ่ง ประจ าเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า
พันปี ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซ่ึง
จุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้น คือเพ่ือ
สักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ (Sugawara Michizane) 
นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ที่ทรงอิทธิพลที่สุด
คนหนึ่งในยุคเฮฮัน (Heian) จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพ
เจ้าแห่งการศึกษา ที่นี่ เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของ
สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และยังมีร้านขายของ
มากมาย เช่น ร้านขายของที่ระลึก คาเฟ ่ร้านอาหาร ร้าน
ขนมโมจิชื่อดัง  และที่ โดดเด่น เลยคือ  Starbucks 
Dazaifu Tenmangu Store ที่นี่ จะมีการออกแบบที่
แตกต่างจากที่อื่นคือการใช้ไม้เจาะเข้าด้วยกันแทนตะปู
ตกแต่งทั้งร้าน เป็นวิธีการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม
ที่ใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย พาท่านไปเช็คอินแหล่งช้อป
ป้ิงที่ ห้างสรรพสินค้า Lala Port ห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่และเป็นแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองฟุกุโอกะ ที่มี
หุ่นกันดั้มรุ่นใหม่ รุ่น RX-78F00 ช้อปป้ิงมอลล์นี้มี
ทั้งหมด 5 ชั้น มีร้านค้าทั้งหมด 222 ร้าน เพลิดเพลินกับ
เสน่ห์ของอาหารคิวชู รวมทั้งฟุกุโอกะด้วย นอกจากนี้ 
ยังมี  "Gundam Park Fukuoka" ที่มี ส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่คุณจะได้ประสบการณ์เป็นคร้ังแรกในญี่ปุ่น 
"สถานที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้" " Fukuoka Toy 
Museum " โรงไม้ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของต้นไม้ 
และสวนสนุก "KidZania" ที่ให้เด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์ในอาชีพต่างๆอีกด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
   ที่พัก: Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

    ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที4่)  
เดินทางสู่ เมืองอิโตชิมะ (Itoshima) พาทุกท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค หินแต่งงาน (Sakurai Futamigaura Couple stone) 
ตั้งอยู่ในเมืองอิโตชิมะ ภาพเสาโทริอิสีขาวตัดกับสีฟา้น ้าทะเล ไม่ว่าจะเป็นในตอนกลางวันที่ฟา้โปร่ง หรือยามเย็นพระ
อาทิตย์ตกดินก็เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ท าให้กลายเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันอย่ างล้น
หลาม ข้างหลังเป็นหินแต่งงาน หินสองก้อนที่อยู่เคียงกันจนดูเหมือนสามีภรรยา ผู้คนจึงนิยมมาขอพรเร่ืองความรักกัน  
หากตอนน ้าลดสามารถเดินไปยังฐานของเสาโทโรอิเพ่ือชมได้อย่างใกล้ชิด และเมื่อมองทะลุเสาโทริอิสามารถเห็นหิน
ศักด์ิสิทธิ์ทั้งสองก้อนได้พอดี นับเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดรอบๆ บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารและจุด
ถ่ายรูปสวยๆ อีกเยอะแยะมากมาย แถมยังติด 1 ใน 100 ชายหาดที่สวยสุดในญี่ปุ่นอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5)  BBQ Oyster เป็นเมนูที่น าเอาหอยนางรม
ไปย่างบนเตาถ่าน ทานพร้อมกับซอสต้นต ารับญี่ปุ่นรสเปร้ียวและเค็ม สุด
ยอดเมนูหอยนางรมที่ยังคงรสชาติความสดจากท้องทะเล  

 โดยจะได้รับ 1 Set ต่อท่าน ส าหรับย่าง ประกอบด้วย หอยนางรม กุ้ง หอย
เชลล์ และข้าวผัดหอยนางรม รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมและการน าเข้าของสินค้าภายในร้าน ณ ช่วงเวลานั้นๆ  

 และเดินทางกลับฟุกุโอกะ เพ่ือตะลุยช้อปป้ิง ร้าน Duty free  ที่รวบรวมสินค้า
หลากหลาย มีทั้ง เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมในราคาพิเศษและมีชื่อเสียงที่เห็น
แล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น มีเช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหาร
เสริม และครีมต่างๆ และ ย่านเทนจิน (Tenjin) เป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจ
ของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชู แหล่งช้อปป้ิงใจขนาดใหญ่ใจกลางเมือง 
รวบรวมแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นตึกต้นไม้ ร้านค้าที่น่าสนใจ 
และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ ที่รวบรม
ร้านอาหารแบบท้องถิ่นเอาไว้ด้วย และที่นี่ยังมีจุดเด่นคือจะอยู่ตรงที่ Design 
ของห้างที่ท าออกมาสวยงาม ต้ังอยู่ริมน ้า ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย ตรงกลางของคลอง
จ าลองนี้จะมีการแสดงน ้าพุแสงสีเสียงให้ท่านได้ชมกันอีกด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ บริการแบบกล่อง SET BOX (มื้อที่6)    
       เดินทางสู่ ทา่อากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน่ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

10.00 น.    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ Air Asia  เที่ยวบนิที่ FD737 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  
14.10 น.      เดนิทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

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

วันทีห่้า         ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมอืง - กรุงเทพฯ                                                                อาหาร เชา้   

วันทีส่ี่      เมืองอโิตชมิะ – หินแต่งงาน - เมืองฟุกุโอกะ - ร้าน Duty free – ย่านเทนจนิ    อาหาร เชา้,เที่ยง 



หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด

ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมาใน
รูปแบบคณะทัวร์ 
🔵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 ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ 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 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 
►เด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  

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


- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลบัและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
- 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 กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AIR ASIA สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่าง
ช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 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. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน / ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แลว้แตค่วาม

ประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 



 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 


