
 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรม 

1. สนามบนิลาํปาง-สุวรรณภมิู-สนามบินนาริตะ X X   

2. 
ทา่อากาศยานฟกโุอกะ–เมืองคิตะคิวช-ูตลาดทงังะ-โมจโิกะทาวน-์
หมู่บา้นยูฟอิุนฟรอรร์ลั-ทะเลสาบคินริน-ศาลเจา้เทนโซ-แชอ่อนเซ็น 

   BEPPU WAN 
ROYAL HOTEL 3* 

3. บอ่นาํรอ้นชิโนะอิเคะ จโิกก-ุเมืองคิทซึกิ-ลานสกี KUJU-เมืองคมุาโมโตะ    ANA NEW SKY 
HOTEL 3* 

4. ปราสาทคมุาโมโตะ-ฟุกโุอเกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุกนัดมัฟุกโุอกะ- 
ดวิตีฟรี-เท็นจิน 

   QUINTESSA 
TENJIN 3* 

5. สนามบนิฟกุุโอกะ – สนามบนิสวุรรณภูมิ-สนามบินลาํปาง     



รายละเอียดการท่องเทียว 
วันแรก  สนามบินลาํปาง – สนามบินสวุรรณภูมิ    (-/-/D) 

16.25  น.  ลาํปางพรอ้มกันทีท่าอากาศยานลาํปาง เคา้นเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์
17.55 น.       บินสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย เทียวบินPG208 
21.30 น.  กรุงเทพฯพรอ้มกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั  

ประตู  ROW C เคานเ์ตอรส์ายการบิน Viet Jet Air มเีจา้หนา้ทีของบริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวก 
  ในการเช็กอนิ (บรกิารอาหารเย็นทีฟู้ดคอรท์ของสนามบิน บริการคูปองท่านละ 200 บาท) 
 

วันทีสอง  ท่าอากาศยานฟกุโอกะ–เมืองคิตะคิวชู-ตลาดทังงะ-โมจิโกะทาวน์-หมู่บ้านยูฟุอินฟรอร์รัล           
ทะเลสาบคินริน-ศาลเจา้เทนโซ-แช่ออนเซ็น(B/L/D) 

00.15 น.  เหนิฟ้าสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท เทยีวบินที VZ810  
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาทอ้งถินเร็วกวา่เมืองไทย  ชวัโมง กรณุาปรบันาฬิกาของท่านเพือ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สาํคัญ!!! ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก 
เนือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั นําท่านขึนรถโคช้ปรบัอากาศ  
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองทีอยู่ทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็นจุด
เชือมต่อทงัทางบกและทางนํา ระหว่างเกาะควิช ู(Kyushu) และเกาะฮอนชู (Honshu) หรือเกาะใหญ่ของ
ญีปุ่ น ผ่านทางช่องแคบคนัม่อน (Kanmon) ทาํใหค้ติะคิวชูไดถู้กพฒันาใหเ้ป็นเมืองอุตสาหกรรมทีสาํคญั
ของญีปุ่นดว้ย 
นําท่านเดินทางสู่  ตลาดทังงะ (Tanga Market) ในเมือง 
คติะคิวชู  (Kitakyushu City)  ทางตอนเหนือของจงัหวดั 
ฟุคุโอกะ (Fukuoka) เป็นแหล่งท่องเทียวยอดนิยมทีเรียงราย
ไปดว้ยรา้นคา้กว่า  รา้น ซึงส่วนใหญ่เน้นขายอาหารทะเล
สด ผกัผลไม ้ เนือสตัว ์ และอาหารประเภทเครืองเคียงต่างๆ 
บรรยากาศแบบยอ้นยุคของรา้นคา้เกา่แก่กว่า  ปีทีเรียงราย
อยู่นีสร้างความเพลิดเพลินไดเ้ป็นอย่างดี อีกทังยงัเต็มไปด้วยของอร่อยทีสามารถซือกินได้เลย และ
อาหารรสเด็ดทีหาทานทีอืนไม่ได ้ อย่างเช่น “คะนัปเปะ (Kanappe)” ลูกชินปลาทีพนัด้วยขนมปังแล้ว
นําไปทอด เป็นตน้ จึงมกัจะคึกคกัไปดว้ยนักท่องเทียวทีมาเดินเล่นชมตลาดพลางเอร็ดอร่อยกบัของกิน
ในปากกนัอย่างเพลิดเพลิน 

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวันทีภตัตาคาร  
บาย นําท่านแวะชม โมจโิกะทาวน ์(JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWN”) จุดเชือมต่อระหว่างเกาะคิว

ชูและเกาะใหญ่ฮอนชู เนืองดว้ยเป็นเมืองท่าติดริมทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานทีทีผูค้นนิยมมาพักผ่อน 
รวมถึงบุคคลทีมีชือเสียงต่างๆ แมแ้ต่อลัเบิร์ต ไอสไตน์ ก็เคยเดินทางมาพักผ่อน ในอดีตโมจิโกะเป็น
ท่าเรือการคา้ขนาดใหญ่ทีใชต้ิดต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาติ อาคารบา้นเรือนจึงดูทันสมยัเป็นแบบสไตล์
ยโุรป เดินชมพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจสถานีรถไฟซึงภายในยงัคงกลินอาย และสถาปัตยกรรมแบบ
ยอ้นยุคไวเ้ป็นอย่างดี รวมถึงเจา้หนา้ทีสถานีทียงัคงสวมใส่เครืองแบบเก่า 

  นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นยูฟุอินฟลอรร์ัล (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บา้นจาํลองสไตลย์ุโรป มีกลิน
อายยุโรปโบราณ บา้นอิฐทีแสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านา



ชนิด ถือเป็นไฮไลทห์นึงประจาํเมืองยฟุูอิน ซึงไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทียวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การ
เดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบดว้ยสวนหย่อม รา้นอาหาร รา้นขายของทีระลึก งานประดิษฐที์
เป็นเอกลกัษณ ์ของเล่น ของสะสมทังญีปุ่นและต่างประเทศ แต่ละรา้นตกแต่งภายในไดดู้ดีดึงดูดใหค้นเขา้
มาเลือกซือสินคา้ เมือเดินจนสุดทางของย่านร้านคา้ จะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็น
ทะเลสาบขนาดกลาง มภีเูขาเป็นฉากหลงั อีกดา้นหนึงทาํเป็นทางเดิน บริเวณนันจะมรีา้นอาหารญีปุ่น และ
จากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยงัศาลเจา้เทนโซ (Tenso Shrine) ซึงเป็นศาลเจา้เล็กๆ ทีอยู่ริม
ทะเลสาบไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 พกัที BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า  
คาํ  รบัประทานอาหารคาํทีหอ้งอาหารโรงแรม  

หลังรับประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น นําแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใตพิ้ภพ
เพือผ่อนคลายความเมือยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนํามีนวลช่วย
ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีความอศัจรรยแ์ห่งการอาบนําแร่แบบญีปุ่ นนีเองทาํใหม้ีผู ้
กล่าวว่า => หากมาทีญีปุ่นแลว้ไม่ไดล้งอาบนาํแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญีปุ่น ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีสาม  บ่อนาํรอ้นชิโนะอิเคะ จิโกก-ุเมืองคิทซึกิ-ลานสก ีKUJU-เมืองคุมาโมโตะ (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารทีหอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ บ่อนาํพุรอ้น หรือ บ่อนําพุร้อนขุมนรกทังแปด เป็นบ่อนําพุร้อนธรรมชาติทีเกิดขึน
ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเข ้มข้น เช่น กาํมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม 
คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ และรอ้นเกินกว่าจะลงไปอาบได ้ ท่านจะไดพ้บกบั ชิโนะอิเคะ จิโกกุ บ่อนีมีสี
แดงคลา้ยกบัสีของเลือด เชือกนัว่าบ่อนีอุดมดว้ยแร่ธาตุมากมาย จนเกิดเป็นผลิตภณัฑ์ดินเหนียวสีแดงทีมี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังไดอี้กดว้ย ภายในยงัมีรา้นขายของทีระลึก ผงแร่ออนเซ็นทีสามารถนํา
กลบัไปแช่ทีบา้นไดอี้กดว้ย 
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองคิทซึกิ (Kitsuki-shi) ทีเรียงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ มีเนินซุ
ยะโนะซะกะซึงมีชือเสียงโด่งดังด้วยทางเดินทีปหิูน และรวัดินเรียงรายสวยงามจบัตา เนินนีทอดตวัยาวจาก
ย่านทีอยู่อาศัยของบรรดาพ่อคา้ไปจนถึงแหล่งทีอยู่ของเหล่าซามไูร และมีผูค้นสญัจรไปมาเป็นจาํนวนมาก
ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บรรยากาศของเมอืงนีเหมาะกบัการแต่งชุดกโิมโนเป็นอยา่งมาก ซงึทีนีมีรา้น 
สาํหรบัเช่าชุดกโิมโนใหนั้กท่องเทียวเลือกเช่าไดต้ามรสนิยม (ไมร่วมคา่ช่าชุดกโิมโน) 



 
 

 
 
 

 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวันทีภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ KUJU SKI GROUND สกีรีสอร์ททีใหญ่ทีสุดในคิวชู ทีตังอยู่บนพืนทีกว่า 260 เฮคเตอร์ 

ภายในลานสกกี็มกีจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สกี สโนบอรด์ ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัหิมะทีขาวโพลน  
(ไม่รวมคา่อุปกรณ ์และค่าทาํกิจกรรมต่างๆ ในลานสกี) https://www.kujyuski.co.jp 
หมายเหตุ : ความมากนอ้ยของหิมะ ขึนอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง 
นําท่านเดินทางสู ่คมุาโมโตะ (KUMAMOTO) จงัหวดับนเกาะคิวชทีูมีธรรมชาติอุดมสมบรูณ ์ออนเซน็  
แหล่งท่องเทียวมากมาย และยงัเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมข้ึนชือของญีปุ่น โดยมาสค็อตของเมืองคือหมี 
คมุะมงชือดงั ทีมีนิสยัสุดยยีวน กวนประสาท 

 
 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํทีภัตตาคาร         
 พกัที ANA NEW SKY HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วันทีส ี ปราสาทคุมาโมโตะ-ฟุกุโอเกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ-กนัดมัฟุกุโอกะ-ดวิตฟีร-ีเท็นจิน (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารทีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านสู่ ปราสาทคุมาโมโต ้ตวัปราสาทตงัอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต ้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิก 
 ทีมคีวามสวยงาม อายกุว่า  ปี และไดร้บัฉายาว่า ปราสาทดาํ สรา้งโดยขุนพลผูโ้ด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ  
 ในปี ค.ศ. ทาํจากไมแ้ท ้ๆ ทงัหลงั ส่วนตวักาํแพงทาํมาจากหนิ ปราสาทหลงันีไดแ้ผ่ขยายอาณาเขต 
 ออกไปใหม้คีวามกวา้งขวางตระการตาออกไป จึงทาํใหต้วัปราสาทนันมีประตมูากถึง  ประต ูเป็น 

ประตใูหญ่  ประตูและประตูเล็กอีก  ประต ู เคยถูกไฟไหมเ้ผาผลาญสินแลว้ในปี ค.ศ.   ภายหลงั
ไดร้บัการบรูณะสรา้งขึนมาใหมใ่นปี ค.ศ.  ซึงภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงวตัถุโบราณ  
 

จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ ฟุกโุอกะ 
เทียง  รับประทานอาหารกลางวันทีภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ดาไซฟุ ศาลเจา้ชินโตอนัเก่าแก่และมีชือเสียงทีสุดของฟุกุโอกะ สรา้งขนึในปีค.ศ. 

905 เพืออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะซึงาวาระ ศิลปินดา้นวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึงได้รบัการยกย่องใหเ้ป็น
เทพเจา้แห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหวข้อพรเพือความสําเร็จการศึกษาไม่
เวน้ในแต่ละวนั รูปปันววัหน้าศาลเจา้ เชือกนัว่าถา้ลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีทีบริเวณนันๆไปด้วย 
ถา้ลูบตรงบริเวณหวั ลูบเขาก็จะมีหวัดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานขา้มสะพานแดงทัง 3 สะพาน 
เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสําเร็จ ทีสําคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย 
หลากหลายพนัธุก์ว่า ,  ตน้เจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวดั ทาํใหบ้รรยากาศแสนรืนรมย ์ ระหว่าง



ทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสงัเกตุจะมีนําเตา้แขวนอยู่เต็มไปหมด ซึงเชือกนัว่าถา้เขียนชือเด็กแรกเกิดใส่ลง
ไปในนําเต้าแลว้เทพเจา้จะคุม้ครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระใหท่้านเลือกซือสินคา้พืนเมืองกว่า  แห่ง
บริเวณหนา้วดั หา้มพลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจิ (โมจิไสบ้ว๊ย) ซึงเป็นขนมทีขึนชือของสถานทีแหง่นี 

 
 
 
 
 
 

จากนันนําท่านสู่บริเวณดา้นหนา้ของศนูยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ  
 ใหท่้านไดอิ้สระ ถ่ายรูปกบั กนัดมัฟุกุโอกะ เป็นกนัดัมขนาดเท่าของจริงขยบัไดต้วัใหม่ กนัดมัดังกล่าวคือ 

RX-93ff V Nu Gundam (นิวกนัดัม) ของอามุโร่ เรย ์จากอนิเมะโมบิลสูทกนัดัม ชาร์ เคาน์เตอร์ แอทแทค 
มคีวามสูงประมาณ  เมตร และมีนําหนักประมาณ  ตนั สามารถขยบัใบหน้าหนัไปมา และขยบัแขนขึน
ลงได ้ประกอบกบัการใชเ้ทคนิคแสงสีเสียงเพือเพิมความอลังการมากยิงขึน นอกจากนีภายในศูนยก์ารคา้ 
Mitsui Shopping LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park แหล่งรวมความบันเทิงเต็มรูปแบบสําหรับสาวก
กนัดมัอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นรา้นจาํหน่ายกนัพลา ทีถกูออกแบบใหเ้หมือนกบัสเปซโคโลนีในเรืองกนัดมั พืนที
สาํหรบันังต่อกนัพลา และพืนทีสาํหรบัจดังานอีเวนทห์รือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการขอ้มูลเกียวกบั 
กนัดมั เป็นตน้ จากนันนําท่านเดินทางสู่ ดิวตีฟรี ใหท่้านไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น 
เครืองสาํอาง โฟมลา้งหนา้ วติามนิต่างๆ เซรมั คอลลาเจน ฯลฯ                                                                 

  นําท่านชอ้ปปิง “เท็นจิน” ย่านชอ้ปปิงทีมชีือเสียงของฟุกุโอกะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซือของที 
 ระลึกอย่างจุใจกบัแบรนดเ์นมมากมายและเครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดิจติอล นาฬิกา เครืองเล่นเกมส ์หรือ

หรือสินคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือผา้แบรนด์เนม เสือผ้าแฟชันสําหรับวัยรุ่น 
เครืองสาํอางยีหอ้ดงัของญีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆ อกีมากมาย 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํทีภัตตาคาร      พกัที QUINTESSA TENJIN HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีหา้   สนามบินฟุกโุอกะ-สนามบินสถวรรณภูม-ิสนามบินลาํปาง  (B/L/D) 
.  น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ 
.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินไทยเวียตเจ็ท เทียวบินที VZ811  

(บรกิารอาหารและเครืองดืมบนเครอืง) 
.  น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีฟูดคอร์ทของสนามบิน 
18.30 น.  เหิรฟ้ากลับสูส่นามบินลาํปาง โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทียวบินที PG208 
20.05 น. เดนิทางถึงสนามบินลาํปาง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 



วันเดินทาง   ราคาทัวร  พักเดี่ยวจายเพิ่ม 
1-5 กุมภาพันธ 2566 36,500  บาท / ทาน 5,500  บาท / ทาน 

*ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าตวัเครอืงบินและรถโดยสารรบัสง่สนามบินสุวรรณภูมิ* 
**ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั จาํนวน , บาท โดยไกดจ์ะเก็บทีสนามบินก่อนการบิน** 

 

อตัรานีรวม 
1. ค่าตวัเครืองบินชันทศันาจร ไป-กลับประเทศญีปุ่น พรอ้มกรุ๊ป ตามทีระบุไวใ้นรายการเท่านัน ตวัเครืองบินทีใช้

เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกทีนังลว่งหนา้ได ้(ท่านจะไดร้ับทีนงัแบบสุ่มเท่านัน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํามนัขึน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคา่ภาษีนํามนั

เพิมตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวรนี์เช็คภาษีนาํมนั ณ วันที  พ.ย.   
3. คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเดียว  เตียง) ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดย
มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับ
เป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM   ท่าน 1 หอ้ง ท่านที 
 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูทีนอน ทงันีขนึอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนันๆ 

4. คา่อาหาร ตามทีระบุไวใ้นรายการ และ นําดืมบนรถวนัละ  ขวด  
5. คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
6. นาํหนกัสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 2  กิโลกรมั  สมัภาระติดตวัขึนเครืองได ้  ชิน ต่อท่าน นําหนักตอ้งไม่เกิน  กโิลกรมั 
7. คา่ประกนัอุบติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (เป็นไปตามเงือนไขกรมธรรม ์ ค่าประกนั 
    อุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไดร้ับบาดเจ็บจากอุบติัเหตุระหว่างเดินทางเท่านัน ไมคุ่ม้ครอง

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยส์ินส่วนตัว กรณีเกิดความเสียหาย บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบ และไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของท่าน)คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีมีอายุตังแต่  –  ปี ในการเคลม
ประกนัทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งการประกันไม่
คุม้ครองกรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตัว, การติดเชือ, ไวรสั, ไสเ้ลือน, ไสติ้ง, อาการที
เกียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ
, ตกอยู่ภายใตอ้ ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอืนๆ ตามเงือนไขในกรมธรรม ์

 

อตัรานีไม่รวม 
. คา่ธรรมเนียมทาํหนังสือเดินทาง(ทําพาสปอร์ต)      
. คา่ภาษีมลูค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % หากม ี
.คา่ระวางกระเป๋าในกรณี นําหนักเกิน 20 ก.ก ต่อท่าน 

4.คา่ตวัเครืองบินและรถโดยสารรบัส่งสนามบินสุวรรณภมู-ิลาํปาง 
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่า ในกรณีทีประเทศญีปุ่นประกาศใหก้ลบัมายืนขอวีซา่อกีครงั 
6.คา่วีซา่ญีปุ่นสาํหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น อาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษ, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท ์
8. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
9. ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน 
    การถูกปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง ทงัจากเจา้หนา้ทีฝ่ายไทยและเจา้หนา้ทีฝ่ายญีปุ่น ซงึอยู่นอกเหนือการควมคุม  
    และความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 



10. กรุณาเตรียมคา่ทิปไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บาทตอ่คน (เดก็ชาํระทิปเท่ากับผูใ้หญ่) 
11.ค่าตรวจCOVID-19 ในกรณีทีประเทศญีปุ่นเปลียนแปลงกฎ 
12.ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
13.คา่อาหารสาํหรบัท่านทีทานเจ มงัสวิรติั หรืออาหารสาํหรบัมสุลิม 
14.คา่เดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ท่านตอ้งออกคา่เดินทางดว้ยตนเอง 
15.คา่ธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 
 

เงือนไขการสาํรองทีนงั 
. กรุณามดัจาํ 20,000 บาทในวนัจองทีนัง และส่งหน้าพาสปอร์ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตาํกว่า  เดือนและมีหน้าสําหรับ

ประทบัตราไม่น้อยกว่า  หน้า  หากไมช่าํระภายใน วนั ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั  
และขออนุญาตใหส้ิทธิการจองแก่ลูกคา้ท่านอืนทีอยู่ลาํดบัถัดไป  

. คา่ใชจ้่ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทาง อย่างน้อย  วนั หรือขึนอยู่กบัทางบริษัทจะเรียกเก็บ 
3. เมอืท่านไดท้าํการชาํระคา่มดัจาํแลว้ ทางบริษทัจะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขต่างๆของทัวร์แลว้ 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

เนืองจากเป็นราคาตวัเครืองบินโปรโมชนั เมอืจองทวัรช์าํระเงินคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี  และกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนคา่ทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน  รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไป
กบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทงัสิน 
 
รายละเอยีดเกียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้ับคนไทย ผูที้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญีปุ่นไม่เกิน  
วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือการท่องเทียว เยยีมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเขา้
เมือง เพอืยนืยนัการมีคณุสมบัติการเขา้ประเทศญปุ่ีน* ดงัต่อไปนี 
1.ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2.สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3.ชือ ทีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4.กาํหนดการเดินทางระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คณุสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลืออยู ่ ไมต่าํกว่า  เดือน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทาํในประเทศญีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิงทีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพาํนักระยะสนั 
 3.ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ  วนั 
 4.เป็นผูที้ไมม่ีประวติัการถูกส่งตวักลับจากประเทศญีปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ข่ายคุณสมบติัทีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

 
 
 



เงือนไขอืนๆ 
.รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  ทงันีถือเป็นเอกสิทธิของผูจ้ดั โดยยดึถือตาม

สภาพการณ ์และ  ประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั    
2.ทวัรนี์สาํหรบัผูที้มีวตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียวเท่านัน 
3.บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ หรือ ออกเมืองทังจากเจา้หน้าทีฝ่ายไทยและ 
เจา้หนา้ทีฝ่ายประเทศญีปุ่น 
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากการผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนําหน้า ของหนังสือ
เดินทาง ในกรณีทีท่านถกูปฎิเสธทีจะส่งหนา้พาสปอรต์ใหแ้ก่บริษัท 
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  
6.การบริการของรถบสันําเทียวญีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ - ชัวโมง อาทิเช่น 
เริมงานเวลา . น.ถึงเวลา .  น.ในวนันัน มิอาจเพิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลา
ท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง 
7.กรณีทีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครืองบิน , ตวัรถทวัร์ , ตวัรถไฟ) กรุณา ติดต่อ
สอบถามเพือยืนยนักบัเจา้หนา้ทีก่อนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีทีสายการบินอาจมกีารปรับเปลียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ ล่วงหนา้ ทงันีขึนอยูก่บั
ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบิน
เพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อยา่งน้อย 3 ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษทัขอสงวนสิทธใ์นการ 
ไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้่ายทีเกิดขึนใดๆทงัสิน 
8.บริษัทรัตนทวัร ์ขอสงวนสทิธิ ในการทีจะไม่ชดเชยค่าเสียหายและค่าทวัร ์อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัทีนอกเหนือ
การควบคุมของทาง  บริษัทฯ อาทิ การ  เกิดโรคติดต่อ การเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การล่าชา้ความไม่
สงบภายในประเทศ ภยัพบิติัทาง ธรรมชาติ หรอืการยกเลิกของเทียวบิน  
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