
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง     จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี
ไม่มเีตียง พักเด่ียว 

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 

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 มิถุนายน 2566 35+1 26,999 24,999 6,900 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ทา่นละ 10,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 

ราคา JOINLAND หักค่าตั๋วเครื่องบินออกท่านละ 8,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

 

 



 

 

 

 
21.00 น.          พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอรส์ายการบิน 

ไทยเวียดเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

    

 



 

 

 

00.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียดเจ็ท เท่ียวบิน VZ 810 (ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง) พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เป็นเมืองเอกของจังหวัดฟุกุโอกะ ต้ังอยู่ริมชายฝ่ังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

เกาะคิวชู  ประเทศญี่ปุ่น  ในปี 2013  และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลก 

จากนิตยสาร Monocle จากการท่ีในเขตตัวเมืองมีพื้นท่ีสีเขียวจ านวนมาก 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Shrine)  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฟุกุโอกะ  ใน

ภูมิภาคคิวชู เทพเจ้าท่ีสถิตอยู่ในศาลเจ้าดาไซฟุ คือ ซุกาวาระ มิจิซาเนะ เป็นนักวิชาการ 

นักการเมือง และนักเขียนท่ีได้รับความเชื่อถือจากผู้คนมากมายท่ัวประเทศญี่ปุ่น มีผลงานโดดเด่น

ในช่วงปี ค.ศ. 800 – 900 จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าการศึกษา  

 

วันที่สอง เมืองฟุกุโอกะ • เมืองดาไซฟุ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • วัดนันโซอิน •  หมู่บ้านยุฟุอิน • ทะเลสาบ

คิรนิ • เมืองเบปปุ        (-/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที่ 124    ดูไบมอลล ์    
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 

 

เม่ือเดินเข้าสู่ ซันโด  ถนนสู่ศาลเจ้าท่ีเรียงรายไปด้วยร้านขายของฝาก ร้านขนม หรือแม้กระท้ังคา

เฟ่สตาร์บัคท่ีมีการตกแต่งร้านอย่างทันสมัยจนเป็นจุดสนใจท่ีต้องหันมองระหว่างทางผ่านเช่นกัน 

และเม่ือเดินจนสุดทางพ้นจากถนนซันโดเข้ามาในเขตศาลเจ้าจะพบกับรูปปั้ นวัวสัมฤทธิ ์ในท่านั่ง

หมอบ รูปปั้ นวัวนี้มีท่ีมาท่ีไปจากการท่ีมิจิซาเนะสิ้นชีวิต เหล่าลูกศิษย์ได้น าร่างของเค้าข้ึนเกวียน

แล้วให้วัวลากเพื่อไปยังจุดท าพิธีศพ ซึ่งวัวตัวนี้เป็นวัวตัวเดียวท่ีพามิจิซาเนะเดินทางมายังคิวชู

นั่นเอง ระหว่างทางอยู่ๆวัวก็หยุดเดิน

แล้วไม่ยอมขยับไปไหน ลูกศิษย์จึงน า

ร่างของมิ จิซาเนะฝังไ ว้ตรงจุดนั้น 

หลังจากนั้นผู้ศรัทธาจ่ึงก็สร้างศาลเจ้า

ข้ึนมาจากจุดนี้กลายมาเป็นศาลเจ้าดา

ไซฟุปัจจุบัน มีความเชื่อกันว่าถ้าลูบหัว

ของรูปปั้ นวัว จะท าให้ฉลาดข้ึน ได้รับ

พรด้านความรู้ 

จากนั้น  น าท่านชมวัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวัดท่ีนักท่องเท่ียวยังไม่ค่อยรู้จักของเมืองซาซะกูริ 

จังหวัดฟูกุโอกะ แต่กลับมีอะไรน่าสนใจอยู่ภายในวัดนี้มากมาย เช่น มีพระพุทธรูปทองส าริดขนาด

ใหญ่ท่ีสุดของญี่ปุ่น และยังมีรูปปั้ นและพระพุทธรูปอ่ืนๆอีกเยอะมากมาย วัดนี้เป็นจุดเร่ิมต้นของ

เส้นทางแสวงบุญท่ีชื่อเสียงของเกาะคิวชู  พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร สูง 11 และหนักถึง 300 

ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้ นพระใหญ่ท่ีเมืองนาระ Nara และ คามาคูระ

(Kamakura) สร้างข้ึนเม่ือปี 1995 (รวมค่าเข้าชมวัด) 

  

 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  



 

 

น าท่านชม  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รลั (Yufuin Floral Village) ต้ังอยู่ท่ีเมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรป มีกล่ินอายยุโรป

โบราณ บ้านอิฐสไตล์คลาสสิก ต้ังเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับไปด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ 

นานาชนิด และยังมีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านของเล่น ตู้กาชาปอง ของสะสมให้ได้

เลือกชมเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน 

  

เม่ือเดินเท่ียวชมไปเร่ือยๆ จนท้ายสุด

หมู่บ้านจะได้พบกับ  ทะเลสาบคินริน

(Kirin lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง 

มีภูเขาเป็นฉากหลัง กลายเป็นหมู่บ้าน

ยอดฮิตท่ีมีความผสมผสานอย่างลงตัว

เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเท่ียวแวะเวียนมา

เย่ียมชมตลอดท้ังปี จากนั้น เดินทางสู่ 

เ มื อ ง เบป ปุ  (Beppu) ต้ั ง อ ยู่ ใ น เขต

จังหวัดโออิตะ ซึ่งอยู่ทางชายฝ่ังตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองท่ีมีบ่อน้าร้อนมาก

ท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่ีข้ึนชื่อในเร่ืองของบ่อน้าพุร้อนจากธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็น

เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น มีแหล่งน้าจากธรรมชาติกระจายอยู่ท่ัวๆไป 

   

 

 

ค่า        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

ที่พัก  HITA/HARAZURU/BEPPU AREA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  มาตรฐานประเทศญีปุ่่น 



 

 

หลังจากรบัประทานอาหารค่าเรยีบรอ้ยแลว้ อิสระให้ท่านพกัผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อน

คลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางตลอดทั้งวัน 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านชม บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ เป็นบ่อน้าพุร้อนธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ 

ประกอบด้วยแร่ธาตุท่ีเข้มข้น เช่น ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียมคาร์บอเนต  เรเดียม เป็นต้น ในเมือง

เบปปุมีท้ังหมด 8 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อมีลักษณะแตกต่างกันออกไป และต้ังชื่อตามลักษณะภายนอกท่ี

พบเห็น  โดยปกติแล้วนั้นแหล่งน้าพุร้อนท่ีเป็นบ่อน้าแร่ธรรมชาติจะต้องมีอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 25 

องศาเซลเซียส และมีแร่ธาตุอย่างน้อย 1 ใน 19 ชนิด  ซึ่งท่ีเมืองเบปปุนี้มีแร่ธาตุถึง 10 ชนิดด้วยกัน 

โดยเราจะน าท่านชมท้ังหมด 2 บ่อด้วยกัน ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเมืองเบปปุแห่งนี้  

  

เร่ิมด้วย บ่อสเีลือดหรอื ชิโนอิเกะ จิโกกุ หลังจากเดินเข้ามาจะต้องผ่านร้านขายของท่ีระลึกของบ่อ 

เม่ือเดินผ่านร้านทะลุออกไปจะมองเห็นรูปของยมทูตมารอต้อนรับซึ่งมีความเก่ียวข้องกับชื่อของ

บ่อ เพราะว่าบ่อนี้เม่ือเข้ามาพบจะท าให้รู้สึกเหมือนดูภาพวาดนรก เนื่องจากบ่อนี้จะมีสีเหมือน

เลือดและบ่อมีขนาดใหญ่มาก ความร้อนของบ่อส่งผลให้ควันไอร้อนเกิดข้ึนจ านวนมาก ถัดจากบ่อสี

เลือดเข้าไปจะพบกับ บ่อทะเล หรอื ยูมิ จิโกกุ จุดเด่นของบ่อนี้คือบ่อน้าสีฟ้าสดใส เหมือนท้องทะเล 

เม่ือเดินเข้ามาจะเห็นควันไอน้า พุ่งออกมาจากบ่อจ านวนมาก ซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงมากๆ  

บริเวณด้านข้างบ่อจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้ให้สักการะ ซึ่งจะต้องเดินผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดข้ึนไป 

วันที่สาม บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุร ิ• โทสุ พรเีมีย่ม เอ้าท์เล็ท • สวนรมิทะเลยูมิโนนะกะ • รา้นค้า

ปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้ งพารค์          (เช้า/-/-)                                                                                                       

      (เช้า/-/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที่ 124    ดูไบมอลล ์    
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 

 

การท่ีมีเสาโทริอิสีแดงสดด้านข้างบ่อนี้ท าให้สีตัดกับบ่อน้าพุร้อนสีฟ้า เกิดเป็นภาพท่ีสวยงามและ

ความประทับใจกับผู้มาเยือน 

เที่ยง       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

เดินทางสู่ โทสุ พรเีมีย่มเอ้าท์เล็ท (Tosu Premium Outlet)  เป็นเอ้าท์เล็ท ครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหนึ่ง

ของเมืองฟุกุโอกะ  มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น  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 

 

 

 

น าท่านสู่ สวนรมิทะเลยูมิโนนะกะ (Uminonakamichi Seaside Park)  ต้ังอยู่บริเวณตัวเมืองฟุกุโอกะ และ

ยังเป็นจุดชมซากุระท่ีข้ึนชื่ออันดับต้นๆของเมืองฟุกุโอกะเลยก็ว่าได้ ภายในสวนจะมีต้นซากุระ

มากกว่า 1,000 ต้นท่ีเวลาถึงฤดูใบไม้ผลิทีก็จะพร้อมใจกันบานสะพร่ังอย่างสวยงาม และไฮไลท์ของ



 

 

ท่ีนี่ก็คือช่วงต้นเมษายน ท่ีดอกซากุระจะบานพร้อมๆกับดอกเนโมฟีลาสีฟ้าละลานตา ท าให้เห็น

เป็นทุ่งดอกไม้สีฟ้าตัดกันกับดอกซากุระสีชมพู และภายในสวนยังมีดอกไม้อีกหลากหลายชนิดท่ี

สลับกันบานอย่างสวยงาม 

 หมายเหตุ : ท้ังนี้ดอกไม้ในแต่ละเดือนข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ 

 



 

 

 

จากนั้น  น าท่านช้อปปิ้ งร้านค้าปลอดภาษี  ให้ท่านได้อิสระซื้ อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น 

เคร่ืองส าอาง น้าหอม อาหารเสริม วิตามินต่างๆ  ท่ีมีแหล่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจ าหน่ายท่ี

ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น  เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของฝากท่ีนักท่องเท่ียวหลายๆท่านต้องแวะเวียน

มาช้อปปิ้ งเพื่อน ากลับไปเป็นของฝากของท่ีระลึกอีกด้วย 

น าท่านสู่ ศูนย์การค้า ห้างมิตซุย ช็อปปิ้ งพารค์  ซึ่งเป็นช้อปปิ้ งมอลล์ขนาด 5 ชั้น มีร้านค้าโดยประมาณ 222 

ร้าน ให้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างอิสระ อีกท้ังยังสามารถชมก้ันด้ัมขนาดเท่าตัวจริงโชว์ มีชื่อ

รุ่นว่า “RX-93ffν Gundam” มีความสูงถึง 25 เมตร น้าหนักประมาณ 80 ตัน ภายในยังรวบรวม

ความบันเทิงไว้มากมาย เอาใจสาวกกันด้ัม จัดเป็นโซนGundum Park มีโซนย่อย 3 โซน คือ 

Gundam Side-F ท่ีคุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเก่ียวกับกันด้ัมเพิ่มเติมและสามารถเลือกซื้อโมเดล

ต่างๆได้อีกด้วย โซนVS Park With G ให้คุณได้เคล่ือนไหวร่างกายได้ออกก าลังกายไปในตัว และ

โซนNamco Arcade มีเกมส์ยอดฮิตให้ท่านได้เล่น เช่น เกมส์คีบของ ให้ท่านเพลินเพลินร่วมสนุก

ตามอัธยาศัย 



 

 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

จากนั้น FUKUOKA AREA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งและท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย ฟุกุโอกะมีสถานท่ีท่องเท่ียว

มากมายให้ท่านได้เยี่ยมชม  

- สถานีฮากาตะ (Hakata Station) ไม่ได้เป็นแค่สถานีรถไฟเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมความ

สะดวกของการคมนาคมและศูนย์รวมแหล่งชอปปิ้ ง มีท้ังโรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน

ขายของฝาก และอีกมากมาย (ไม่มีค่าเข้า) 

วันที่สี ่ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศยั  

 (เช้า/-/-) 

 



 

 

- ย่านเท็นจิน (Tenjin) แหล่งชอปปิ้ งท่ีมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของฟุกุโอกะ มีร้านค้าเต็มสองข้าง

ทาง ท้ังแบรนด์เสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง ร้านอาหาร ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม (ไม่มีค่าเข้า เปิด-ปดิ 

เวลา 10.00 – 20.00 น.) 

  

- วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) หรือชื่อเดิม “นานกาคุซัน” สร้างข้ึนสมันเฮอัน โดยพระชื่อดังใน

สมัยนั้นคือ โคโบไดชิ ภายในวัดมีพระพุทธรูปท าจากไม้แกะสลัก มีความสูง 10.8 เมตร หรือท่ี

รู้จักกันในชื่อ ไดบุสสึ(Daibutsu) ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 4 ปี (ไม่มีค่าเข้า เปิด-ปิด เวลา 09.00 

– 17.00 น.) 

- สวนโอโฮริ (Ohori Park) สวนสาธารณะใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีเกาะกลางน้าอยู่ 3 เกาะ 

สามารถเดินเชื่อมหากันได้ ซึ่งได้รับต้นแบบมากจากสวนสาธารณะทะเลสาบเวสต์ของประเทศ

จีน เหมาะส าหรับมาเดินเล่นพักผ่อน (ไม่มีค่าเข้า สวนโอโฮริเปิดตลอดเวลา) 

- โมโมชิ (Momochi Seaside Park) สวนสาธารณะริมทะเลตกแต่งสไตล์โมเดิร์น จะมีส่วนท่ีเป็น

เกาะยื่นออกไปกลางทะเล จากตรงนี้ยังสามารถเดินไปได้ยัง 2 จุด คือ หอคอนฟุกุโอกะ และ ฮอ

คทาวน์อีกด้วย (ไม่มีค่าเข้า  เปิดตลอดเวลา) 

ที่พัก FUKUOKA AREA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

 

 

 



 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ แบบ SET BOX 

08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ท (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ 811               

(ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

หมายเหตุ :  การให้บริการของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยน

ตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 
 
 
 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. ใบรบัรองผลฉีดวัคซนี 3 เข็ม ตามมาตรฐานญีปุ่่นเป็นภาษาอังกฤษ (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐาน

ญีปุ่่น ที่ WHO รองรบั เช่น Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax ,Sinopharm,Sinovac) หาก

ไม่ได้รบัการฉีดวัคซนีตามมาตรฐานต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม.ก่อน

เดินทางถึงญีปุ่่นและต้องเป็นแบบฟอรม์จากทางญีปุ่่นเท่านั้น แบบฟอรม์ดาวน์โหลดได้ที่ 

https://bit.ly/3NVFrkV  

2. ลงทะเบยีนผ่านเว็บไซต ์https://www.vjw.digital.go.jp  ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี ้

- ลงทะเบยีน 

- ลงทะเบยีนข้อมูลการฉีดวัคซนีหรอืผลตรวจ RT-PCR กรณทีี่ได้รบัวัคซนีไมค่รบ 3 เข็ม 

- แสดง QR CODE ที่สนามบินขาเข้า 

ด าเนินการทั้ง 3 ข้ันตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ข้ันตอนทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชั่น ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 

 

 
 

วันที่ห้า สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 (เช้า/-/-) 

 

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


 

 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

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

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้  

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 



 

 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากประเทศ

ญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ท่ีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

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

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

และเป็นแบบฟอร์มท่ีทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่านัน้ แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนการเดินทางอย่าง

น้อย 45 วัน) 

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน 100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง

ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  (ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 



 

 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

โรงแรมทีพั่ก 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• ส าหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น และขนาดห้องเท่ากับ

ห้องพักเด่ียว (Single) ซึ่งมีขนาดเล็ก ขอแนะน าให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความ

สะดวกแก่ท่าน 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศญี่ปุ่นเทา่นั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (30 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 



 

 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 



 

 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ ภาพท่ีใช้เปน็ภาพเพื่อการโฆษณาเทา่นั้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

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


