
 

 

 

 

 

คิวชู (Kyushu) มนตเ์สน่ห์เกาะใตสุ้ดของญ่ีปุ่นมี  ฟุกุโอกะ ( Fukuoka) เป็นเมืองหลวง 

อบอวลไปดว้ย ธรรมชาติ   แหล่งประวติัศาสตร์   อาหารพื้นเมือง   และแหล่งออนเซ็นอันดับหน่ึงของญ่ีปุ่ น 
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📌📌 บิน Full Service กบัสายการบิน Vietjet Air  (VZ) :  

        รวมนํ้าหนกัโหลด 20 กก. ถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. อาหารร้อน และ ท่ีนัง่ 

📌📌 พกัดี 3-4 ดาว :         ออนเซ็น + ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง 

📌📌 Amazing กบัความงามของใบไม้หลากสี ณ จุดเช็คอนิต่างๆ 🍁🍁 

 

กาํหนดการเดินทาง  :  8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ย. 2565 (ใบไม้เปลีย่นสี) 

วันแรก (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 2-3 แถว C สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ 

(VZ)  เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออก

เดินทาง 

 

วันที่สอง (2)  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น – นางาซาก ิ– สวนสันติภาพนางาซาก ิ– 

พพิธิภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ – ไชน่าทาวน์ – ซากะ –  

 ศาลเจ้ายูโทคุ อนิาริ (กลกโิมโน) – เช็คอนิกบัเสาโทริอกิลางนํ้า Kaichu Torii –  

 พกัเรียวกงั สไตล์ญี่ปุ่ น – อาบนํ้าแร่แช่ออนเซ็น  
 

00.15 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบินท่ี VZ 810  (ใชเ้วลาบิน 5.25 ชัว่โมง)  

  (บริการแบบ Full Service รวมนํ้าหนกัโหลด 20 กก.  ถือขึ้นเคร่ือง 7 กก.  อาหารร้อนบนเคร่ืองทั้งไป-กลบั  และท่ีนัง่)   

07.25 น. ถึง สนามบินฟุกุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมือง

ศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์** สําคญัมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้นาํอาหารสด จาํพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจบั ** (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ

ท่านให้เป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย) ... จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนางาซาก ิ(NAGASAKI) เป็น

เมืองท่ีมีบรรยากาศและกล่ินไอของความเป็นตะวนัตกและวฒันธรรมจีนมากท่ีสุดในญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านชม สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ท่ีน่ีถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์ทิ้ง

ระเบิดปรมาณูท่ีช่ือว่า Fat man เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ท่ีทาํลายเกือบทั้งเมือง ภายในสวนแห่งน้ีมีรูป

ป้ันเก่ียวกับสันติภาพมากมาย โดยท่ีด้านหลงัของสวนจะมีเสาสีดาํท่ีเป็นตวัช้ีตาํแหน่งจุดศูนยก์ลางของ
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ระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหยื่อในคร้ังนั้นด้วย … จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซาก ิ

(Nagasaki Atomic Bomb Museum) ได้รวบรวมเอาข้อมูลเหตุการณ์ ซากช้ินส่วนส่ิงของต่างๆ ทั้ งยงัมี

เรียงลาํดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคาร

บา้นเรือนท่ีพงัยบัเยิน ภาพผูค้นลม้ตาย หรือผูท่ี้รอดชีวิตแต่ตอ้งทนทุกข์ทรมานจากสารกมัตภาพรังสี เป็น

โรคลูคีเมีย (มะเร็งเมด็เลือดขาว) ท่ีค่อยๆคร่าชีวิตผูค้นเหล่านั้นไปอีกจาํนวนมากมาจดัแสดงไวใ้หค้นท่ีสนใจ

จะรับรู้ถึงขอ้มูลท่ีทาํใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงของเมืองท่ีส่งผลไปทัว่ทั้งญ่ีปุ่ นไดดู้ เรียกไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑ์

แห่งน้ีเป็นส่ิงเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอนัยิ่งใหญ่ ในวนัท่ีนางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียม

ไปเกือบทั้งเมือง ... ต่อไปชม สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (Meganebashi Brigde) หรือท่ีรู้จกัในอีกช่ือว่า 

“สะพานมากาเนะบาชิ” ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1634 โดยท่ีช่ือของสะพานสามารถแปลตรงตวัว่า กระจก 

นัน่เอง ลกัษณะของตวัสะพานเป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 วงติดกนั เม่ือมองสะทอ้นนํ้ าจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 

วง ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าต่ืนตาสาํหรับคนในสมยันั้น อีกทั้งยงัมีรูปร่างคลา้ยๆ กบัแวน่ตาท่ีกลายมาเป็นช่ือเรียกท่ีคุน้

หูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านั้ น ยงัเป็นสะพานหินสะพานแรกของ

ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย สะพานแห่งน้ีมีความสําคัญลาํดับต้นๆจากความงดงามอนัเล่ืองช่ือจนติด 1 ใน 3 

สะพานหินท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่สวยท่ีสุดในญ่ีปุ่ น 
 

 
 

… จนได้เวลาอันควรออกเดินทางสู่  ซากะ (Saga) เป็นจังหวัดท่ี มี เทือกเขาและป่าจํานวนมาก ใน

ขณะเดียวกนัก็มีท่ีราบท่ีเกิดจากลาวาและหินภูเขาไฟ มีช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซรามิค 

... นาํท่านชม ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (Yutoku Inari) เป็นศาลเจา้นิกายชินโตประจาํตระกูลนาเบะชิมะ เป็นศาล

เจา้อินาริท่ีใหญ่และสําคญัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น เช่ือกนัว่าศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของเทพเจา้

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประชาชนชาวญ่ีปุ่ นต่างเคารพและนิยมมาสักการะขอพรเก่ียวกบัความสาํเร็จดา้นธุรกิจ และความ

ปลอดภยั ... แวะเช็คอินกบั เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล (Kaichu torii) ท่ีศาลเจา้โออุโอะ ในเมืองทาระ ตั้งอยู่

กลางทะเลอาริอาเกะ เป็นทศันียภาพอนัเร้นลบัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของทศันียภาพ 
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คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  Toukai Yuzen no Yado        โรงแรมเรียวกงัสไตล์ญ่ีปุ่น หรือเทียบเท่า  

ท่านจะได้สัมผสักบัการอาบนํ้ าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหน่ือย เช่ือว่า

นํ้าแร่จะช่วยบาํรุงผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ และทาํใหร้ะบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

   

 

วันที่สาม (3) ซากะ – ชมใบไม้เปลีย่นสี ณ ศาลเจ้านียามะ (ถ้ามี) – โทสุพรีเม่ียมเอ้าท์เลต็ – ยูฟุอนิ –  

 หมู่บ้านยูฟุอนิฟลอร์รัล – เปบปุ (เมืองหลวงออนเซ็น) – อุมิจิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) –  

 อาบนํ้าแร่แช่ออนเซ็น   
  

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชา้ นาํท่านเดินทางชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้านียามะ (NIIYAMA SHRINE) ศาลเจา้น้ีเช่ือว่าเป็นศาลเจา้เทพ

พระเจา้แห่งภูเขาและแห่งการเกษตร โดยจะมีการทาํพิธีบวงสรวง ONDAMAI 1 คร้ังต่อ 12 ปี ในช่วงเดือน

เมษายน ปีวอก (หมายเหตุ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ จึงขึน้อยู่กับอุณหภูมิและสภาพ

อากาศ // ในกรณีถ้าใบไม้ไม่เปลี่ยนสี ขอสงวนสิทธ์ิไม่ไป “ศาลเจ้านียามะ”  และเดินทางไป “โทสุพรีเมี่ยม

เอ้าท์เลต็” เลย) 
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... จากนั้นออกเดินทางสู่ โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตครบวงจรท่ี

ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในจงัหวดัซากะ มีสินคา้แบรนด์เนมราคาพิเศษสุดให้เลือกมากมาย อาทิ 

Coach, Samaonite, Burberry ฯลฯ 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 
 

  
 

บ่าย เดินทางต่อไป หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เมืองยูฟุอิน จงัหวดั

โออิตะ โดยโออิตะ เป็นจังหวดัท่ีมีแหล่งออนเซ็น อันดับ

หน่ึงของญ่ีปุ่ น มากถึง 4,381 แห่ง หมู่บา้นจาํลองสไตลย์ุโรป

โบราณ มีต้นแบบจาก “Bibury” ประเทศอังกฤษ ซ่ึงได้รับ

การยกย่องว่าเป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ให้ท่าน

ได้ ชิม-ช้อป-แชะ ร้านขนม ของฝาก ของท่ีระลึก ตลอดจน

งานแฮนเมด ฯลฯ กว่า 40 ร้าน บนถนนยูโนสึโบะ เม่ือเดิน

ไปถึงสุดทางย่านร้านค้า จะได้ชมความงามของ ทะเลสาบ

คิริน (Kirin) โดยมีธรรมชาติและขุบเขาเป็นฉากหลงั ซ่ึงนํ้ าในทะเลสาบมาจากนํ้ าพุร้อน จึงอุ่นตลอดเวลา 

และยงัสามารถเห็นหมอกในยามเชา้ ... ต่อไปยงั เบปปุ (Beppu) เมืองออนเซ็นยอดนิยมของญ่ีปุ่ น ไดช่ื้อว่า 

“เมืองหลวงออนเซ็นของญ่ีปุ่ น” ประกอบดว้ยบ่อนํ้าพุร้อนหลากสี 8 บ่อ ... นาํท่านชมบ่อนรกทะเลเดือด อุมิ 

จิโกกุ (Umi jigoku) (รวมค่าเขา้ชม) บ่อท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและสวยท่ีสุด นํ้ าภายในบ่อจะเป็นสีนํ้ าเงินโคล
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บอลตห์รือมีสีคลา้ยกบัสีของนํ้ าทะเล (บ่อน้ีจึงมีช่ือว่า อุมิ ท่ีแปลว่า ทะเล ในภาษาญ่ีปุ่ น) และมีการละลาย

ของซลัเฟตทาํใหมี้สีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงทาํใหมี้ควนัสีขาวโขมง 
 

  
 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ให้ท่านอิสระ ณ YouMe Town Beppu เป็นศูนยก์ารคา้ในโออิตะ มีผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของโออิตะจาํหน่าย 

นอกจากน้ียงัมีโชจู ขนมหวาน และของฝากอีกดว้ย มีร้านราเมนและขา้วหมูบาร์บีคิว ฯลฯ 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม  Beppu Kamenoi ()       หรือเทียบเท่า  

ท่านจะได้สัมผสักบัการอาบนํ้ าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความความเหน็ดเหน่ือย เช่ือว่า

นํ้าแร่จะช่วยบาํรุงผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ และทาํใหร้ะบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

     

 

วันที่ส่ี (4)    เมืองเบปปุ – โออิตะ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ สะพานที่ยาวที่สุด

และสูงที่สุดในญี่ปุ่ น – ฟุกุโอกะ – ชมใบไม้เปลีย่นสี ณ ศาลเจ้าคามาโดะ (ถ้ามี) / ศาลเจ้าดาไซฟุ –  

 แชะรูปกบัหุ่นกนัดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport – ช้อปป้ิงสุดมันส์ ณ  

 ย่านเทนจิน หรือ ฮากาตะ    
  

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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เชา้  ออกเดินทางสู่ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ ( ยเูมะ หมายถึง “ความฝัน”) มีความยาว 390 ม. และสูง 173 ม. 

เป็นสะพานคนเดินข้ามท่ียาวท่ีสุดและสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น และเป็นจุดถ่ายรูปวิวและชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีห้าม

พลาด ท่านจะไดเ้ห็นวิวชนบทของจงัหวดัโออิตะแบบพาโนรามา วิวนํ้ าตกสองแห่ง วิวแม่นํ้ านารุโกะ และ

วิวหุบเขาลึกอยูล่อ้มรอบ สะพานน้ีออกแบบมาใหร้องรับคนไดสู้งถึง 1,800 คน วิวบนสะพานดูน่าประทบัใจ

ตลอดปี เวลาท่ีเหมาะท่ีสุดอยู่ระหว่างเดือนเมษายนและตน้เดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือน

พฤศจิกายนท่ีเต็มไปดว้ยสีสันฤดูใบไมร่้วง (หมายเหตุ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ จึง

ขึน้อยู่กับอุณหภูมิ-สภาพอากาศ) 
  

 
 

... จนไดเ้วลาอนัควร เดินทางสู่  ฟุกุโอกะ (Fukuoka) ถือเป็นเมืองท่ีใหญ่มากท่ีสุดของเกาะคิวชู เกาะท่ีอยู่

ทางตะวนัตกของประเทศญ่ีปุ่ น ... ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคามาโดะ (Kamado Shrine) หรือช่ือเต็มๆ คือ 

“ศาลเจ้าโฮมังงูคามาโดะ” ตั้งอยู่ท่ีเชิงเขาโฮมัง เมืองดาไซฟุ ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 644 ศาลเจ้าแห่งน้ีมี

ช่ือเสียงในเร่ืองการขอให้สมหวงัในความรัก และให้ท่านไดต้ามรอยอนิเมะ “ดาบพิฆาตอสูร” (Kimetsu no 

Yaiba) ท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ นกับวชของท่ีน่ี ก็สวมใส่ชุดลายตารางหมากรุก ซ่ึงคลา้ย

กบัของทนัจิโร่อีกดว้ย นอกจากน้ีภูเขาโฮมงัถือว่าเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงของเมืองดาไซฟุ และภูเขาแห่ง

น้ีเป็นภูเขาท่ีมีนกัปีนเขามาเยือนมากท่ีสุดในคิวชู (หมายเหตุ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

จึงขึน้อยู่กับอุณหภูมิ-สภาพอากาศ // ในกรณีใบไม้เปลี่ยนสีท่ี “ศาลเจ้าคามาโดะ” ยังไม่เปลี่ยนสี จะขอนาํ

ท่านไปชมท่ี “ศาลเจ้าดาไซฟุ” แทน)  
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ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจา้ชินโตอนัเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่

ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซ่ึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิ

ปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหวข้อพรเพื่อความสําเร็จการศึกษา ส่วนรูปป้ันววัหน้า

ศาลเจา้เช่ือกนัว่า ถา้ลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีท่ีบริเวณนั้นๆไปดว้ย ถา้ลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็

จะมีหวัดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานขา้มสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน  เปรียบเสมือนการเดินผา่นอดีต

ไปปัจจุบนั และสู่อนาคตแห่งความสําเร็จ ระหวา่งทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสังเกตุจะมีนํ้าเตา้แขวนอยูเ่ต็ม

ไปหมด ซ่ึงเช่ือกนัวา่ถา้เขียนช่ือเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในนํ้ าเตา้แลว้เทพเจา้จะคุม้ครองเด็กให้ปลอดภยั อิสระ

ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองกวา่  100 แห่งบริเวณหนา้วดั หา้มพลาด ขนมอุเมะกาเอะโมจิ (ขนมญ่ีปุ่ นท่ีทาํ

จากแป้งขา้วเหนียวและขา้วจา้วสอดไส้ถัว่แดงอะสึกึ) ซ่ึงเป็นขนมท่ีขึ้นช่ือของท่ีน้ี (หมายเหตุ : ฤดูใบไม้

เปลี่ยนสีเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ จึงขึน้อยู่กับอุณหภูมิ-สภาพอากาศ)  
 

   
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย แวะแชะรูปกับหุ่นกนัดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง 

LaLaport มีขนาดใหญ่กว่า Unicorn   Gundam ท่ีโตเกียว

แ ล ะ ใ ห ญ่ ก ว่ า  RX9 3  RR Gundam ท่ี  Gundam Factory 

Yokohama เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสําคญัของเมืองฟุกุโอ

กะในปัจจุบัน  ... จากนั้ นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ย่านเทนจิน 
หุ่นกนัดั้มรุ่นใหม่ช่ือ RX93 FF Nu Gundam 
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(Tenjin) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบนัเทิง อยา่งครบครัน ไม่วา่จะเป็นตึกตน้ไม ้

ร้านค้าท่ีน่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ อย่าง ย่านยะไต (Yatai) 

หมายถึงซุม้ขายอาหารท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก ท่ีรวมร้านอาหารแบบฉบบัทอ้งถ่ินเอาไวม้ากมาย  

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี 
 

  
 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Toei Fukuoka () หรือเทียบเท่า 
 

  
   

วันที่ห้า (5)  สนามบินฟูกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
  

05.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ  

08.25 น.  เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjet Air เท่ียวบิน VZ811 ใชเ้วลาบิน 5.40 ชัว่โมง 

(บริการแบบ Full Service รวมนํ้ าหนกัโหลด 20 กก.  ถือขึ้นเคร่ือง 7 กก.  อาหารร้อนบนเคร่ืองทั้งไป-กลบั  

และท่ีนัง่)   

12.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ……พร้อมความประทบัใจ  
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******************************* 

 

**หมายเหตุ** 1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ี

  ข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

  บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายแบบเหมา

  จ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

2-3 ท่าน ท่านละ 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 6 ปี) 

ไม่เสริมเตียงพกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

8-12 พ.ย. 65  

15-19 พ.ย. 65  

22-26 พ.ย. 65 

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

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) บริการแบบ Full Service รวมน้ําหนักโหลด 20 กก. 

สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองฯ 7 กก. อาหารรอ้น และ ท่ีนัง่ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนัง่ ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบั

พรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเล่ือนวนัได)้ 

 ค่าพาหนะรถโคช้ปรบัอากาศตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั)  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

🔺🔺 กรณีชนิดของพกัท่ีท่านขอมาเต็ม อาทิ หอ้ง Twin หรือ หอ้ง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเป็น     

      หอ้งชนิดท่ีโรงแรมมีอยู ่โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

🔺🔺 กรณีเป็นหอ้งพกั 3ท่าน (Triple Room) ท่านท่ี 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

      ตามมาตราการของโรงแรม น้ันๆ 

🔺🔺 กรณีวนัท่ีเขา้พกัโรงแรมไม่มีหอ้งนอน 3คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจดัเป็น 2 หอ้ง  

 ค่าน้ําด่ืม 1 ขวด/วนั/ท่าน 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ประกนัสุขภาพ ครอบคลุมถึงโควิด-19 และ ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

      • วงเงินเอาประกนั  1,000,000 บาท 

      • ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

× ค่าอาหาร สาํหรบัท่านท่ีทาน เจ มงัสวิรติั หรือ อาหารมุสลิม    

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

× ค่าภาษีน้ํามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดจ้องตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้าํการขายโปรแกรมไปแลว้ 

× ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

× ค่าวีซ่าเขา้ญ่ีปุ่น 1,575 บาท (เอกสารย่ืนวีซ่ากรุณาจดัส่ง EMS ทางใหบ้ริษัทฯล่วงหน้าอยา่งน้อย 12 วนัก่อนเดินทาง) 

เงื่อนไขการชาํระเงิน 
 

 กรุณาชําระเงินมัดจํา 10,000  บาท 

ภายใน 3 วัน  นับจากวันจอง พร้อม

สาํเนาหนังสือเดินทาง 

 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด กรุณาชาํระก่อนการ

เดินทาง 30 วนั 
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× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรบัท่ีสนามบินขาไป) 

× ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอรม์หนังสือ

รบัรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญ่ีปุ่นเท่าน้ัน สาํหรบัท่านท่ี

ฉีดวคัซีนไม่ครบ 3 เข็มย่ีหอ้ตามท่ีรฐับาลญ่ีปุ่นกาํหนด 

 

เงือ่นไขการเดินทาง และ การยกเลิก 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินค่าทัวร ์โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 40 วนั* 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ชาํระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง  

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจาํนวน 

 กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์คืนเงินค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง (ถา้มี) 

* ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียว และ ไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน การยกเลิกเท่ียวบิน การนัดหยุดงาน การประทว้งจลาจล คาํสัง่ของเจา้หน้าท่ีรฐั ปัญหาอนัเกิดเหตุจาการเมือง ภยัธรรมชาติ 

อุบติัเหตุ ฯลฯ ซึ่งอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ในกรณีท่ีโรงแรมท่ีระบุเต็มเน่ืองจากเทศกาล วนัหยุดประจาํปี หรือมีการจดัประชุมสัมมนาใหญ่ ฯลฯ บริษัทของสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีใกลเ้คียงและมีมาตรฐานระดบัเดียวกนั 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูจ้องไม่ถึง 20 ท่าน 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน ตัว๋รถทัวร์ ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับ

เจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

 คาํเตือน! กัญชา-กัญชง เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น โดยหากฝ่าฝืนมีไวใ้นครอบครองเพื่อนําเขา้ และ ส่งออกมีโทษ

จาํคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีท่ีมีไวใ้นครอบครองเพื่อจาํหน่าย มีโทษจาํคุกไม่เกิน 10 ปี และปรบัไมเ่กิน 3 ลา้นเยน 
 

** หมายเหต ุ:  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้

และ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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