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ก ำหนดกำรเดินทำง 

***รำคำขำยเป็นรำคำโปรโมชัน่ไม่มีของแจกและไม่มีรำคำเด็ก*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง    กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

21.30 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สำยกำรบินเวียดเจ็ท พบกบั

เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์                          

*** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือน

ผูโ้ดยสำรข้ึนเครื่องดงันั้นผูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำง

นอ้ย 45 นำที *** 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง สนำมบินฟุกุโอกะ – ศำลเจำ้ดำไซฟุ – ศำลเจำ้ยูโทคุ อินำริ – พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู 

– สวนสนัติภำพ – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินฮำมำโนมำจิ 

00:45  ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ810 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง...เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08:10   ถึง สนำมบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอำทิตยอ์ุทยั... ผ่ำนพิธีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมือง  

 ศำลเจ้ำดำไซฟุ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่ นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเร่ืองการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจาก

ศาลเจ้านี้ สร้างขึ้นเพื่ออุทศิให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนักปราชญ์ประจ าราชส านักในสมัยเฮอัน แต่ถูก

ใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากต าแหน่งและเนรเทศให้มารับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้แค่เพียง 2 ปีกเ็สียชีวิต โดย

 
ช่วงกำรเดินทำง 

 

 
ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่ำน 

 
พกัท่ำนเดีย่ว จ่ำยเพิ่ม 

 
จ ำนวนที่นัง่ 

23 – 27 ส.ค. 65 27,900. - 6,000. - 20 

30ส.ค. – 03ก.ย. 65 28,900. - 6,000. - 20 

13 – 17 ก.ย. 65 28,900. - 6,000. - 20 

27ก.ย. – 01ต.ค. 65 28,900. - 6,000. - 20 

04 – 08 ต.ค. 65 29,900. - 6,000. - 30 

11 – 15 ต.ค. 65 29,900. - 6,000. - 30 

18 – 22 ต.ค. 65 30,900. - 6,000. - 30 

25 – 29 ต.ค. 65 29,900. - 6,000. - 30 
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ศาลเจ้านี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ฝากเนื้ อฝากตัวกับศาลเจ้าแห่งนี้  โดยเฉพาะช่วง

เทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรให้ฉลาดและมีสติปัญญาดี   

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

ศำลเจ้ำยุโทคุ อินะริ ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1687 เพื่อเป็นที่ประทับแห่ง

เทพเจ้าศักด์ิสิทธิ์ผู้ประทานผลเกบ็เกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ คล้ายศาลเจ้าฟุชิ

มะ อินะริในเกียวโต ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความส าเรจ็ด้านธุรกจิ

การค้า และความปลอดภัยในอุบัติเหตุทั้งปวง  

 

 

พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพเหตุการณ์และเศษสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จากความ

โหดร้ายที่บ่งบอกความเป็นจริงของความล้างผลาญที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 และการเรียกร้องเพื่อความ

สนัติภาพโลกที่ปราศจากระเบิดนิวเคลียร์  

สวนสนัติภำพ สวนแห่งนี้ ถูกจัดแต่งในสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆ บนเนินเขาแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ใหญ่สีขาวทรง

ระฆังแบบอินเดีย ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ซึ่ ง

นายกรัฐมนตรีคนแรกของอนิเดียเป็นผู้อญัเชิญมา  

น าท่านเดินทางไปยังย่ำนชอ้ปป้ิงฮำมำโนะมำจิ ย่านช้อปป้ิงใจกลางเมืองนางาซากิ เป็นแหล่งช้อปป้ิงครบครัน ของ

นักช้อป ทั้งเสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้ของใช้ อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอกีมากมาย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

 ที่พกั  APA NAGASAKI EKIMAE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัที่สำมของกำรเดินทำง สะพำนเมงำเนะ – เกำะเดจิมะ – โทซุพรีเมีย่ม เอำ้ทเ์ล็ต – ถนนมำเมะดำมำชิ – เมือง

เปปปุ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

สะพำนเมงำเนะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและส าคัญของเมืองนางาซากิ หรืออีกชื่อหนึ่งที่นักท่องเที่ยว

มักเรียกกันคือสะพานแว่นตา อันเนื่องมาจากสะพานโค้งสองช่วงที่สะท้อนภาพผิวน า้เป็นวงคล้ายกับรูปของแว่นตา

นั่นเอง โดยสะพานเมงาเนะถูกสร้างขึ้ นเพื่อใช้เป็นทางข้ามแม่น ้านากาจิมะ อันเป็นแม่น ้าสายหลักของนางาซากิ

นั่นเอง ถูกสร้างขึ้นโดยพระภิกษุจากวัดโคฟุคุจิในปี พ.ศ. 2177 ด้วยหินในสถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งเป็นแห่งแรกใน

ญี่ปุ่ นนั่นเอง 

เดจิมะ เกาะเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เกาะแห่งนี้ มีรูปร่างหน้าตาเมื่อพัด สร้างขึ้นเพื่อจ ากัดอาณาเขตให้แก่ชาว

ยุโรปที่เข้ามาท าการค้าขายในเมืองนางาซากิ หรือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของศาสนาคริสต์และ

เป็นการจัดระเบียบให้ชาวยุโรปอยู่ในเฉพาะพื้นที่ของตัวเอง ที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่ง

หนึ่งเลยกว่็าได้ ในสมัยก่อนเดจิมะใช้เป็นจุดแลกเปลี่ยนท าการค้าระหว่างญี่ปุ่ นและยุโรป ในสมัยปิดประเทศ อีกทั้ง

ยังเป็นบ้านของชาวยุโรป ภายในมีการจัดวางและแสดงข้อมูล เร่ืองราวและข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ในสมัยนั้น และมี

การจ าลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยุโรปอย่างโปรตุเกสหรือฮอลันดาด้วย 

โทซุ พรีเมีย่มเอำ้ทเ์ล็ต เป็นพื้นที่ช้อปป้ิงเอ้าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นน าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 

150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และ

อื่นๆอีกมากมายมาที่นี่สามารถช้อปป้ิงได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเดก็ เล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เคร่ืองส าอางค์ โดยแต่ละร้านกจ็ะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย 

เที่ยง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

บ่ำย  ถนนมำเมะดำมำชิเป็นย่านเมืองเก่าที่ทางรัฐบาลรักษา

ไว้ เดินบนถนนในย่านนี้ จะเห็นบ้านไม้แบบดั้งเดิมของ

ญี่ปุ่ น ร้านอาหาร คาเฟ่เลก็ๆ และร้านขายรองเท้าเกี๊ยะ 

ในสมัยเอโดะที่ปกครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มาเมดะซึ่ง

เป็นเขตชุมชนเล็กๆ ในเมืองฮิตะได้รับการพัฒนาให้

เป็นสถานที่ส าหรับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่นี้ จะเรียงราย

ไปด้วยร้านค้า บ้านพักอาศัย และร้านจ าหน่ายของที่

ระลึกแบบโบราณซึ่งแสดงให้เห็นถึงอดีตของที่นี่  ส่วน

หนึ่งของพื้ นที่ได้รับเลือกให้เป็นย่านอนุรักษ์กลุ่มอาคาร

โบราณที่ส าคัญ เขตชุมชนนี้ ได้ชื่อว่าเป็นย่านลิตเติลเกยีวโตของคิวชู 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

   ที่พกั  OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

**จำกนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ำแร่ทีค่นญีปุ่่นเช่ือกนัว่ำจะ

ช่วยกระตุน้กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
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วนัที่สีข่องกำรเดินทำง ชมบ่อน ้ำรอ้น จิโกกุ – หมู่บำ้นยูฟุอิน – ศำลเจำ้อุกิฮะอินำริ – เมืองฟุคุโอกะ – คำแนลซิต้ี   

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จิโกกุ ที่หมายถึง “นรก” ซึ่งเป็นบริเวณที่บ่อน า้ร้อนผุดขึ้นมาทั้งหมด 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกันตามแร่ธาติโดย

แต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส อาท ิเช่น อุมิ จิโกกุ (บ่อทะเล) เป็นบ่อน าร้อนที่มี

สฟ้ีา ,ชิโนะอิเกะ จิโกกุ (บ่อเลือด) บ่อน าร้อนที่น า้เป็นสแีดง และ ทะสึมำกิ จิโกกุ บ่อน า้ร้อนที่มีลักษณะพิเศษคือ

จะมีการปะทุข้ึนมาของน า้ร้อนในบ่อทุกๆ25-30 นาท ี 

จากนั้นน าเดินทางสู่ หมู่บำ้นยูฟูอิน หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นก าเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้น ามาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้า

การฝีมือมากมาย ชมร้านเคร่ืองแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้ อของที่ระลึก

มากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุท์ี่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ   

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย   

ศำลเจ้ำอุกิฮะอินำริ ตระการตาด้วยวิวของประตูโทริอิ 91 ประตูที่ทอดยาว

เป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้ส าหรับการถ่ายรูป  แต่ศาลเจ้าแห่งนี้ ยั งมี

ประวัติศาสตร์อนัยาวนานและโดดเด่น ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทศิให้แก่เทพเจ้า 3 

องค์ของเกียวโต ได้แก่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ และมัตสึโอะ ไทฉะ รวมถึงศาล

เจ้าดาไซฟุ เทนมันงุแห่งฟุกุโอกะกป็ระทบัอยู่ศาลแห่งนี้  ศาลเจ้าด้านหน้าที่

ท่านสามารถสักการะได้ตั้งอยู่ ณ จุดสิ้นสุดของประตูโทริอิ พรที่ได้รับจาก

ศาลเจ้าอุกิฮะ อินาริแห่งนี้ ได้แก่ ความรุ่งเรืองทางธุรกิจ พืชผลอันอุดม

สมบูรณ์ ความปลอดภัยในการเดินทาง สขุภาพ อายุยืนยาว และความส าเรจ็

ด้านการศึกษา 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนเทนจิน ย่านธุรกิจและย่านช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจ

ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน “เทนจิน” 

แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู  อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ามากมายกับห้างสรรพสินค้า

ชื่อดัง ร้านเคร่ืองส าอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์จะเป็นแหล่งรวม

วัยรุ่นของเกาะคิวชูที่มาหาความสขุและความสนุกกบัเพื่อนและคนรู้ ใจ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสนิค้าตาม

อธัยาศัย  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

   ที่พกั  THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง  สนำมบินฟุกุโอกะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ เซ็ทเบนโตะ 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ 

08:55  ออกเดินทำงจำกสนำมบินฟุกุโอกะ โดยสำยกำรบินเวียดเจ็ต เที่ยวบิน VZ811 

12:35  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้ืม 

 

******************************************************************** 
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ประกำศส ำคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบับริษัท เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ

บริษัทได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ

ประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผู้จัดขอสงวนสทิธกิารคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 

65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์    กลุ่มสนี า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้  

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่ น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทส่์วนตัวดังนี้   

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญี่ปุ่ น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่ น 

กำรเดินทำงกลบัเขำ้ประเทศไทย ส ำหรบัคนไทย เตรียมเอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซีนครบถว้น ตำมขอ้ก ำหนดของ

รฐับำลไทย มำกกว่ำ 14 วนัก่อนเดินทำง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 
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บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจ้งใหผู้ใ้ชบ้ริกำรทรำบว่ำ : โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้  กำร

บริกำรของรถน ำเที่ยว ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่นก ำหนดไวว้นัละ 10 ชัว่โมง ไม่สำมำรถขบัเกินเวลำได ้ทางมัคคุเทศกแ์ละ

พนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกบัเวลา และต้องขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจ

เปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  

     (ไม่สำมำรถระบุที่นัง่บนเคร่ืองได ้สำยกำรบินเป็นผูก้ ำหนด Random Seat) 

2. ค่าทปิคนขับรถ  

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

► เอกสารย่ืนวีซ่าญี่ปุ่ น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญี่ปุ่ น  

เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังนี้  

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2นิ้ ว พื้นขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดส าเนา ทร.14 ที่ส านักงานเขต พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเท่านั้น 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

อาชีพอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

เจ้าของกจิการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่ นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบัทางรัฐบาลญี่ปุ่ น 
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5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเท่า (2-3 ท่ำน / หอ้ง) 

6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั)  

9. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

10. ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %    

12. ค่าประกนัสขุภาพ *ประเทศญี่ปุ่ นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นต้องวื้อประกนัสขุภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกนั 50,000 

USD/ท่าน 

 

อตัรำไม่น้ีรวม 

1. ค่ำทิปไกด ์จ ำนวน 1,200 บำท / ท่ำน 

2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดินทาง 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าน า้หนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 20 

กโิลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ช ารุดหรือของมีค่าที่สญู

หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่ นและด าเนินการย่ืน 2,000 บาท 

6. ค่าด าเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 

 

 

เงื่อนไขในกำรส ำรองที่นัง่ 

- กรุณำจองล่วงหนำ้พรอ้มส ำเนำหนงัสือเดินทำงและช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 3 วนัหลงัท ำกำรจอง  

(กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองนอ้ยกว่ำวนัเดินทำง 25 วนั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนทนัทีในวนัที่จอง

เท่ำนั้น) 

*ส่วนที่เหลือ ช ำระก่อนวนัเดินทำง 30 วนั (นบัรวมวนัเสำรแ์ละวนัอำทิตย)์ 

**กรณีที่ท่ำนช ำระค่ำทวัรท์ั้งหมดหรือบำงส่วนทำงบริษทัถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ี

แลว้ 

 

(โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่มีอำยุเหลือมำกกว่ำ 180 วนั นบัจำกวนัที่เดินทำง  บริษทัไม่รบัผิดชอบ

หำกกรณี หนงัสือเดินทำงมีอำยุนอ้ยกว่ำ 180 และไม่สำมำรถเดินทำงไดห้รือโดนปฎิเสธจำกสำยกำรบินและเจำ้หนำ้ที่ตรวจ

คนเขำ้เมืองนั้นๆ) 
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    ทางบริษัท ผู้จัดท าจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

หากเกิดกรณี ผู้ เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศ

ต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือ

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 

 

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดี

คืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ช าระไว้กบัทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทวัร์อื่นให้ถ้า

ต้องการ 

 

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างลกูคา้และบริษัท 

1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน า้มันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเกบ็เพิ่ม 

     ตามจริง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, 

การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  

5. ทำงบริษทัฯไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณีสิง่ของสูญหำย อนัเนือ่งจำกควำมประมำทของผูเ้ดินทำง ,กำรโจรกรรม และ

อุบติัเหตุอนัเกิดจำกควำมประมำทของผูเ้ดินทำง 

6. หากท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 

7. โปรแกรมนี้ เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้ท าการ

ส ารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปล่ียนจาก

ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคเุทศก ์พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดท า นอกจากมีเอกสาร 

     นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น  

9. ผู้จัดท าทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย 

    กบัตัวแทน ต่างๆ หากเกดิกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  

กำรยกเลิกส ำหรบักำรจอง 

ตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว 2563 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ า 

   ของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 

 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 

    อื่นๆ 

10. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศหรือออกตัว๋โดยสำรเอง กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุก 

      ครั้ง ทำงบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งสิ้ น 

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     

        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ 

12. กรุณำ อย่ำขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตรำใดๆ ที่ไม่เกีย่วขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทำงหำกทำงสำยกำรบินไม่อนุญำตให ้ 

      เช็คอิน หรือต ำรวจตรวจคนเขำ้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธกำรเขำ้-ออกประเทศ ทำงบริษทัไม่รบัผิดชอบทุกกรณี  

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปล่ียนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตัรโดยสำรสำมำรถเปลี่ยนได)้ และบริษัททวัร์เรียกเกบ็การจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไป

โดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ด าเนินการออกตั๋ว

เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และ

ผู้สงูอายุที่มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว

ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำก

บิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 

ขอ้ควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนที่ร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การ

นัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก
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เป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ 

แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดย

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง 

รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือ

เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


