
GO2FUK-VZ003 –Kyushu Saga Freeday  5วัน 3คืน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์(VZ) 

 
 

 
 
 



GO2FUK-VZ003 –Kyushu Saga Freeday  5วัน 3คืน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์(VZ) 

JAPAN 
Kyushu Saga Freeday 5D3N 

โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ทแอร ์[VZ] 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

มกราคม – กมุภาพันธ์ ราคาเริม่ตัน 22,900.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หวัหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (VZ 810 00.15 – 07.25)     

2 คิวชู (สนามบินฟกุุโอกะ) - จังหวัดซากะ - ศาลเจ้ายูโทค ุอินา
ริ – ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าโออุโอะ – แช่
น้าแร่ธรรมชาติ 

✈   
URESHINO ONSEN 

หรอืเทียบเท่า [♨] 

3 ต้นไม้ศักด์ิสทิธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะ – โทซุ พรีเมยีม เอาท์เล็ท 
– ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ร้านจ าหนา่ยของฝาก – กันด๊ัม ปาร์ค ฟุกุ
โอกะ – ชอ้ปปิ้ งยา่นเทนจิน 

 อิสระ อิสระ FUKUOKA HOTEL 
หรอืเทียบเท่า [♨]  

4 อิสระท่องเท่ียวในเมอืงตามอัธยาศัย  อิสระ อิสระ FUKUOKA HOTEL 
หรอืเทียบเท่า [♨] 

5 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(VZ 811 08.25 – 12.35) 

✈    
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ 810 00.15 – 07.25) 

21.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน สายการบินไทยเวยีตเจ็ทแอร ์เจ้าหน้าท่ีบริษัท 

คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

วันทีส่อง คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - จังหวัดซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาร ิ– ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮา

มาชูกุ – ศาลเจ้าโออุโอะ – แช่น้าแรธ่รรมชาติ 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์เท่ียวบินท่ี VZ 810 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านข้ันตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

[สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมี

โทษจับปรบัได้] 

 ศาลเจ้ายูโทคุอินาร ิอีกหน่ึงศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดซากะ (Saga) ท่ีมีอายุหลายร้อยปีถูกสร้างข้ึนเม่ือ

ประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซ่ึงเป็นศาลเจ้าท่ียู่ศาสนาพุทธนิกายชินโตเป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลนาเบะชิมะ 

(Nabeshima clan) ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ และยังเป็นศาลเจ้าอินาริท่ีใหญ่และส าคัญเป็น

อันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ (Fushi-mi Inari Shrine) ในเกียวโต(Kyoto) และศาลเจ้าคะ

ซะม่าอินาริ (Kasama Inari Shrine) ในอิบาระกิ(Ibaraki)อีกด้วย โดยเป็นท่ีประทับของเทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ 

ท าให้มีผู้คนจ านวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพื่อให้ท้ังการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรและ

ธุรกิจต่างให้มีความส าเร็จอย่างไม่ขาดสาย แถมยังเป็นจุดชมวิวท่ีสวยมากๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดู

ใบไม้ผลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพร่ัง มีจุดท่ีเม่ือมาแล้วต้องไปเช็กอินก็ตรงส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมี

สะพานสีแดงคู่กับแม่น้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว บริเวณด้านหน้าศาลเจ้ายังมี

ร้านค้าขายของท่ีระลึกท้องถ่ินท่ีน่ารักมากมาย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่1) 

 ถนนสายสาเกฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แห่งคาชิมะ เรียกได้ว่าเป็นอีกไฮไลต์ของ

เมืองซากะ ย่านท่ีข้ึนช่ือเร่ืองร้านสาเกและโรงงานท าสาเกอันโด่งดัง ท่ีแฝงตัวอยู่ภายในอาคารบ้านเรือน

เก่าแก่อายุนับร้อยๆปี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีน่ามาเดินเล่นกินลมชมวิวสุดๆ นอกจากจะได้พบกับร้านขาย

สาเกข้ึนช่ือของเมืองแล้ว ยังเจอกับร้านขายของน่ารักๆ ท่ีเป็นงาน Handmade เก๋ๆ ชิคๆ ท่ีไม่เหมือนใคร

แน่นอน ได้เวลาอันควรเดินทางสู่เมืองน้าแร่ผิวสวย 
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 ศาลเจ้าโออุโอ (oouo shrine) โทริอิกลางน้าของศาลเจ้าโออุโอะท่ีต้ังอยู่บริเวณน้าต้ืนของทะเลสาบในเมือง

ทาระ ซ่ึงมีระยะต่างของระดับน้าในช่วงน้าข้ึนน้าลงมากสุดถึง 6 เมตร ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม

เพราะสามารถชมทัศนียภาพท่ีแตกต่างกันจากการข้ึนลงของระดับน้า ในเดือนสิงหาคมจะมีการจัดงาน

เทศกาลโคมไฟยุกิโนะ ในงานจะประดับประดาโคมไฟกว่า 500 อันท าให้โทริอิดูงดงามราวภาพมายา 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) 

ทีพ่ัก URESHINO ONSEN หรอืเทยีบเท่า หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่าม ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะ – โทซุ พรเีมียม เอาท์เล็ท – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้าน

จําหน่ายของฝาก – กันด๊ัม ปารค์ ฟุกุโอกะ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 

 เดินทางสู่ ศาลเจ้าทาเคโอะเป็นศาลเจ้าในเขตทาเคโอะของซากะตะวันตก ก่อสร้างข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 

735 มีต้นการบูรท่ีกล่าวกันว่ามีอายุถึง 3,000 ปี อยู่ในบริเวณของศาลเจ้า และต้นไซปรัสสองต้นท่ีข้ึนอยู่

ติดกันและติดกันจนดูเหมือน “คู่แต่งงาน” ศาลเจ้าทาเคโอะมีช่ือเสียงในฐานะสถานท่ีทางจิตวิญญาณ

และจุดน าโชคมาสู่คู่แต่งงาน 

 

 เดินทางสู่ โทซุพรเีมีย่มเอ้าท์เล็ต(Tosu Premium Outlets) ต้ังอยู่ท่ีเมืองซากะ(Saga) เป็นแหล่งช็อปป้ิง

เอ้าท์เล็ตครบวงจรท่ีย่ิงใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู(Kyushu)เอ้าท์เล็ตแห่งน้ีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลาย

ต้ังแต่ระดับพรีเม่ียมจนไปถึงท่ัวๆไป ซ่ึงจะมีร้านค้าของแบรนด์ช้ันน าและแบรนด์ท้องถ่ินมากกว่า 150 

ร้าน ให้เลือกช็อปกันแบบจุใจพร้อมโปรโมช่ันเด่นๆตลอดท้ังปี  สินค้าก็บอกเลยว่ามีครบท้ังผู้หญิง ผู้ชาย 

และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ อย่าง Coach, Armani, Timberland, 

Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย 
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 เดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งตํานานปราชญ์ คนส าคัญของญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจ้าที่ต้ังอยู่

ในดาไซฟุ ซ่ึงเคยเป็นท่ีท าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษท่ี 7 เม่ือปี 901 รัฐมนตรีฝ่าย

ซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อท าให้คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิ

ซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดข้ันลงจากต าแหน่งในช้ันศาลกลายเป็นข้าราชการช้ันผู้น้อย

ประจ าท่ีดาไซฟุ หลังจากน้ันซุกะวะระจบชีวิตลงท่ีน่ันและถูกฝังอยู่ท่ีน่ีในฐานะเทพผู้คุ้มครอง นอกจากน้ี

เขายังเป็นท่ีรู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ 

ดึงดูดผู้คนท่ีมาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกท้ังยังได้รับความนิยมอย่างย่ิงในหมู่

นักเรียนท่ีก าลังเตรียมสอบ ท่ีผู้คนพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ท้ังสอง

ฝ่ังถนนท่ีเดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายังต็มไปด้วยร้านค้าขายของท่ีระลึก และขนมข้ึนช่ือตามต านาน อุเมะ

กาเอะโมจิ รวมท้ังสตาร์บัคส์ท่ีตกแต่งได้สวยงามติดอันดับโลกอีกด้วย 

 

 น าท่านเดินทางสู่ กันด้ัม ปาร์ค ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) ไฮไลท์!!! ชม กันด้ัมตัวใหม่ล่าสุด

ขนาดเท่าของจริง “Nu Gundam” และยังถูกประกาศว่าเป็นกันด้ัมท่ีสูงในญี่ ปุ่น มีการระบุความสูง

ประมาณ 20 เมตร ซ่ึงสูงกว่า RX-0 Unicorn Gundam ในโตเกียวท่ีสูง 19.7 เมตร และสูงกว่า RX-78-2 

Gundam ในโยโกฮาม่าท่ีสูง 18 เมตร โดย NU Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตร์เร่ือง Mobile Suit 

Gundam Char’s Counter Attack ท่ีฉายในปีค.ศ.1988 ถึงจะผ่านมามากกว่า 30 ปีแต่ยังคงเป็นท่ีรักและ

ท่ีนิยม ของแฟนๆกันด้ัมท่ัวโลก ต้ังอยู่ท่ี ศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka ในฟุกุ

โอกะ เปิดตัวคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 25 เมษายน ค.ศ.2022 ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ท่ีใครมาเยือนฟุกุโอกะ

ไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ซ้ือสินค้าท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
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 หลังจากน้ันน าท่านช้อปป้ิงของฝากท่ี  ร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึกมาตรฐานญี่ ปุ่น  แหล่งรวม 

เคร่ืองส าอางค์ และผลิตภัณฑ์นานาชนิด ท่ีเป็นท่ีนิยม ในการเลือกซ้ือกลับเป็นของฝากของท่ีระลึกอันได้

มาตรฐานการผลิตของญี่ปุ่น เช่น เคร่ืองส าอางค์ โฟมล้างหน้า ครีมบ ารุงผิว และข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ี

ราคาเกินคุ้ม 

 ย่านการค้าท่ีมีช่ือเสียงของเมืองฟุกุโอกะ ย่านเทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซ้ือของท่ีระลึกอย่างจุใจ

กับแบรนด์เนมมากมาย และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะ

เอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางย่ีห้อดัง

ของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย  

เย็น อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่ี ่ อิสระท่องเทีย่วในเมืองตามอัธยาศยั  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่4) 

 แนะนําสถานทีท้่องเทีย่วในเมืองฟุกุโอกะ 
รา้นแผงลอยในฮากาตะ หรือท่ีเรียกว่ายะไต (Yatai) เลยค่ะ ในโซนเท็นจิน นากาสุ และนากาฮามะเต็มไป
ด้วยร้านแผงลอยกว่า 200 ร้าน ในตอนกลางคืนจึงมักคึกคักไปด้วยผู้คนท่ีเพิ่งเลิกงานเพียบ! มีเสน่ห์อยู่ท่ี
รสชาติของราเม็งและยากิโทริท่ีท ากันสดๆ ด้านหน้าเคาน์เตอร์และบรรยากาศสุดครึกคร้ืนท่ีสามารถ
พูดคุยกับคนน่ังข้างๆ ได้อย่างสนุกสนาน 
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 ห้างคาแนลซิตี้ เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น "เมืองท่ีอยู่ในเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรง
ภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองท่ีไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า คาแนลซิตีต้ังอยู่ติดกับย่านบันเทิง
และอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจและการค้าปลีกของฟุกุโอกะ จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีสร้าง
รายได้ให้แก่เมืองได้อย่างมาก จัดเป็นโครงการพัฒนาโดยเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1.4 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับพื้ นท่ี 234 ,460 ม²) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมี
ลักษณะเด่นเฉพาะด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน้าพุจ านวนมาก และออกแบบอาคารไม่ให้มองเห็น
ทิวทัศน์ของเมืองภายนอกมากนัก เพื่อสร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ 

 สวนโอโฮริ (Ohori Park) แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองฟุกุโอกะ ภายในสวนสาธารณะเป็นท่ีต้ัง
ของสวนญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงละครโนห์ และโบ๊ทเฮ้าส์ เม่ือเดินเล่นบริเวณรอบบ่อน้าขนาดใหญ่ เรา
จะได้พบกับชาวเมืองท ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นชิลล์ๆกับน้องหมา เดิน หรือ ว่ิงจ๊อกก้ิง เป็นต้น 

 ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower) คือ แลนด์มาร์คทาวเวอร์ของฟุกุโอกะ เราสามารถชมทะเลและ

เมืองฟุกุโอกะจากบนจุดชมวิวได้ ทัศนียภาพยามค่าคืนของเมืองฟุกุโอกะจากระดับความสูง 123 เมตร

เป็นอะไรท่ีงดงามมาก แถมในฤดูหนาวยังเป็นสถานท่ีจัดงานประดับไฟอิลลูมิเนช่ันข้ึนช่ือด้วยนะ 

 เกาะชิกะ (Shika Island) ท่ีลอยอยู่บนอ่าวฮากาตะแห่งน้ี เราสามารถน่ังรถยนต์หรือรถบัสมาจากเมืองฟุ
กุโอกะได้อย่างสะดวกสบาย เน่ืองจากเป็นเกาะท่ีครอบคลุมอาณาบริเวณท่ีส าคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 
เราจึงสามารถชมศิลาจารึกและศาลเจ้าท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานได้ท่ีน่ี นอกจากน้ี เกาะยังมีความ
กว้างแค่น่ังรถยนต์รอบเกาะโดยใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่าน้ัน เราจึงสามารถขับรถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของทะเลได้อย่างชิลล์ๆ 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่า * 

ทีพ่ัก FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีห่้า คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ 811 08.25 – 12.35) 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หรอื บรกิารท่านด้าย Bento set (มื้อที ่5) 

 น าท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ท า

การเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร ์เท่ียวบินท่ี VZ 811 

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

Kyushu Saga Free Day 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ทแอร ์[VZ] 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่วเพ่ิมท่านละ 

18 – 22 มกราคม 66 22,900.- 8,900.- 

25 – 29 มกราคม 66 22,900.- 8,900.- 

09 – 13 กุมภาพันธ์ 66 24,900.- 8,900.- 

10 – 14 กุมภาพันธ์ 66 24,900.- 8,900.- 

16 – 20 กุมภาพันธ์ 66 24,900.- 8,900.- 

17 – 21 กุมภาพันธ์ 66 24,900.- 8,900.- 

22 – 26 กุมภาพันธ์ 66 24,900.- 8,900.- 

08 – 12 มนีาคม 66 25,900.- 8,900.- 

10 – 14 มนีาคม 66 25,900.- 8,900.- 

15 – 19 มนีาคม 66 25,900.- 8,900.- 

17 – 21 มนีาคม 66 25,900.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
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โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันท้ังคณะ   ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีน่ัง จาก ช้ันประหยัด (Economy Class)  

เป็นช้ันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกต๋ัว

โดยสาร  

- การจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซ่ึงทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  
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- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในช้ันเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซ่ึงเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าทีบ่รษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารช้ันประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็น

สิทธิของสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบ้ียประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย

กว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินน้ันๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซ่ึงลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซ่ึงต้องชําระ ณ วันเดินทางทีส่นามบินต้นทาง 

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 

 

 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีน่ัง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่าน้ัน 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มท้ัง

ส่งรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง
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ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ

มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่าน้ัน นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เน่ืองจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางน้ันๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมกีารหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบรษัิทมค่ีาใช้จ่าย

ท่ีได้จ่ายจริงเพื่ อการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองท่ีพัก  และ 

ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 
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4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบ่รษัิทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงด้วยตัวของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่า 10 ท่าน ข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า
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ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม

อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารช่ือโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ 

เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 

 



 

 

 

 

 

 


