อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
วันเดินทาง

ราคาทัวร์ ผ้ใู หญ่ / เด็ก

8 – 12 กันยายน 2565
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2565
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2565
13 – 17 ตุลาคม 2565
20 – 24 ตุลาคม 2565

( 20 ท่ านออกเดินทาง)
30,900 บาท / ท่าน
29,900 บาท / ท่าน
30,900 บาท / ท่าน
34,900 บาท / ท่าน
34,900 บาท / ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่
5,500 บาท / ท่ าน
5,500 บาท / ท่ าน
5,500 บาท / ท่ าน
5,500 บาท / ท่ าน
5,500 บาท / ท่ าน

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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วันที่

กาหนดการ

เช้ า

เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

X

X

X

2

กรุ ง เทพฯ (สุ ว รรณภู มิ ) – สนามบิ น ฟุ กุ โอกะ
(VZ810 // 00.45-08.10) – ศาลเจ้ า ดาไซฟุ –
หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์ รัล – บ่ อน้าร้ อนอุมิ จิโกกุ –
บ่ อน้าร้ อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เบปปุ

X





KAMENOI HOTEL
BEPPU หรื อเทียบเท่า

3

ศาลเจ้ ายูโทคุ อินาริ – เฮาส์ เทนบอช





X

HENN NA HOTEL HUIS
TEN BOSCH หรื อเทียบเท่า

4

สวนสั น ติ ภ าพนางาซากิ – พิพิธ ภั ณ ฑ์ ร ะเบิ ด
ปรมาณูนางาซากิ – ดิวตีฟ้ รี – ถ่ ายรู ป กันดั้มฟุกุ 
โอกะ – เท็นจิน



X

QUINTESSA HOTEL
FUKUOKA หรื อเทียบเท่า

5

สนามบิ น ฟุ กุ โอกะ – กรุ ง เทพฯ (สุ ว รรณภู มิ )

(VZ811 // 09.10-12.50)

X

X

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จานวนเงิน 1,500 บาท / คน ตลอดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

21.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้ าที่ 3 สายการ
บินไทยเวียตเจ็ท เคาน์ เตอร์ E เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกให้ท่านก่อน
ขึ้นเครื่ อง

**สาคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นาอาหารสดจาพวก เนื้อสั ตว์ พืช
ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ**
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5ว ัน 3คืน – รห ัสท ัวร์ J1522335

วันที่สอง
00.45 น.
08.10 น.

เที่ยง
บ่ าย

กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) – สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอนิ ฟลอร์ รัล – บ่ อน้า
ร้ อนอุมิ จิโกกุ – บ่ อน้าร้ อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เบปปุ
ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ 810 : บินวันจันทร์ ,
อังคาร, พุธ, ศุกร์ เวลา 00.45-08.10 น. หรื อ บินวันเสาร์ เวลา 02.35-10.00 น.
เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึ งาวาระ ศิลปิ นด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่ งได้รับ
การยกย่องให้เป็ นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนกั เรี ยนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความสาเร็ จการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน รู ปปั้ นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่ วนต่างๆ เราจะ
มีสุขภาพดีที่บริ เวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริ เวณหัว ลูบเขาก็จะมีหวั ดี เรี ยนเก่ง ฉลาด และหากเดิน
อธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรี ยบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบนั และสู่อนาคตแห่ง
ความสาเร็ จ ที่สาคัญอีกแห่ ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริ ญเติบโตอยู่ทุก แห่ ง
ภายในวัด ทาให้บรรยากาศแสนรื่ นรมย์ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ าเต้าแขวน
อยู่เต็มไปหมด ซึ่ งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ ลงไปในน้ าเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุม้ ครองเด็กให้
ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่ งบริ เวณหน้าวัด ห้ามพลาด ขนมอุเมะกา
เอะ โมจิ (โมจิไส้บ๊วย) ซึ่งเป็ นขนมที่ข้ นึ ชื่อของสถานที่แห่งนี้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์ รัล (Yufuin Floral Village) เป็ นหมู่บา้ นจาลองสไตล์ยุโรป
มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิ คเรี ยงรายอยูบ่ นถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วย
ดอกไม้นานาชนิ ด ถือเป็ นไฮไลท์หนึ่ งประจาเมืองยูฟุอิน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ น
อย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรู ป ภายในบริ เวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้า น
ขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ แต่ละ
ร้านตกแต่งภายในได้ดูดีดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้า เมื่อเดินจนสุ ดทางของย่านร้านค้า จะพบ
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กับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็ นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็ นฉากหลัง อีกด้านหนึ่ งทา
เป็ นทางเดิน บริ เวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่น และจากทางเดินริ มทะเลสาบสามารถเดินไปยังศาลเจ้า
เทนโซ (Tenso Shrine) ซึ่งเป็ นศาลเจ้าเล็กๆ ที่อยูร่ ิ มทะเลสาบได้อีกด้วย

นาท่านเดินทางสู่ บ่ อน้าพุร้อน หรื อ บ่อน้ าพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็ นบ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ ธาตุที่เข้มข้น เช่น กามะถัน แร่ เหล็ก โซเดียม
คาร์บอเนต เรเดียม เป็ นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ ท่านจะได้พบกับ บ่อทะเลเดือด อุมิ จิ
โกกุ ซึ่ งเป็ น 1 ใน 8 บ่อน้ าพุร้อนชื่ อดังของเมืองเบปปุ เป็ นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิ ยมไปชมมากที่สุด
เพราะมีความสวยงามดูเป็ นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อน
หิ นใหญ่ข้ ึนมาเสี ยงดังฟู่ ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู ้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่ งขึ้นมา
จากใต้ธรณี
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นาท่านเดินทางสู่ ชิโนะอิเคะ จิโกกุ บ่อนี้ มีสีแดงคล้ายกับสี ของเลือด เชื่อกันว่าบ่อนี้ อุดมด้วยแร่ ธาตุ
มากมาย จนเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ดินเหนียวสี แดงที่มีประสิ ทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังได้อีกด้วย
ภายในยังมีร้านขายของที่ระลึก ผงแร่ ออนเซ็นที่สามารถนากลับไปแช่ที่บา้ นได้อีกด้วย

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยูใ่ นเขตจังหวัดโออิตะ อยูช่ ายฝั่งทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองฟุ
กุโอกะ ถื อเป็ นเมื องที่ มีบ่อน้ าร้ อนธรรมชาติ มากที่ สุ ดในญี่ ปุ่น จนได้ชื่อว่าเป็ น "เมื องหลวงออ
นเซ็นของญี่ปุ่น"
 พักที่ KAMENOI HOTEL BEPPU หรื อเทียบเท่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ ธรรมชาติผ่านความร้อน
ใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริ มสุ ขภาพให้กระปรี้ กระเปร่ าผิวพรรณสดใสมี
น้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่ างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่ งการอาบน้ าแร่
แบบญี่ปุ่นนี่เองทาให้มีผกู ้ ล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้ วไม่ ได้ ลงอาบน้าแร่ ก็เหมือนกับว่ าท่ านมาไม่
ถึงญี่ปุ่น !
ศาลเจ้ ายูโทคุ อินาริ – เฮาส์ เทนบอช
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (SAGA) เป็ นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของ
ธรรมชาติบริ เวณชายฝั่งที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ ในเรื่ องของเครื่ องปั้ นดินเผาที่มีชื่อเสี ยงของ
ญี่ปุ่น
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ ายูโทคุ อินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็ นศาล
เจ้านิ กายชินโต ประจาตระกูลนาเบะชิมะผูป้ กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะเป็ นศาลเจ้าอิ นาริ ที่
ใหญ่และสาคัญเป็ นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่า อินาริ
ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าก็เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ งโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็ นสี ส้มแดง ส่ วนหน้าศาลเจ้า
ก็ยงั มี สะพานสี แดงคู่กบั แม่น้ าสายเล็กๆ เป็ นจุ ดถ่ายภาพที่ สวยงามเลยทีเดี ยวศาลเจ้าแห่ งนี้ เป็ นที่
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ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวความสาเร็ จ
ด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทั้งศาลเจ้าแห่งนี้ยงั เป็ นหนึ่งในฉากละคร "กลกิมโมโน"

เที่ยง
บ่ าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นาท่านเดินทางสู่ เฮาส์ เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คสไตล์ฮอลแลนด์สุดแสนจะกว้างใหญ่
มีการตกแต่งสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรป เฮาส์เทน บอช เป็ นพระราชวังที่สร้างจากการอนุญาตเป็ น
พิเศษของพระราชวงศ์ในฮอลแลนด์ มีความหมายว่า “บ้านที่อยูใ่ นป่ า” (House in the forest) ปัจจุบนั
ได้ถูกนาขึ้นมาสร้างเป็ นสไตล์รีสอร์ ท ซึ่ งภายในล้อมรอบด้วยคลองและป่ าเขียวขจี ทุ่งดอกไม้อนั
งดงามหลากหลายสี สันตามฤดูกาล รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบเที่ยว
ยุโรปที่อยูใ่ นญี่ปุ่น
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ค่า
วันที่สี่
เช้ า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
 พักที่ HENN NA HOTEL HUIS TEN BOSCH หรื อเทียบเท่า
สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพธิ ภัณฑ์ ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ดิวตีฟ้ รี – ถ่ ายรู ป กันดั้มฟุกุโอกะ
– เท็นจิน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)
นาท่านเดินทางสู่ สวนสั นติภาพนางาซากิ ในการก่ อตั้งสวนสันติ ภาพแห่ งนี้ ถูกจัดสร้ างขึ้นเพื่อ
ราลึ กถึ งเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ที่ชื่อว่า FAT MAN เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทาลาย
เกือบทั้งเมือง และยังฆ่าสิ่ งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพ
มากมาย โดยที่ดา้ นหลังของสวนจะมีเสาสี ดาที่ เป็ นตัวชี้ ตาแหน่ งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู
และมีรายชื่อของเหยือ่ ในครั้งนั้นด้วย
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เที่ยง
บ่ าย

นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ระเบิดปรมาณูนางาซากิ ภายในได้เก็บรวบรวมเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลก
ครั้ งที่ 2 ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่ วนสิ่ งของต่างๆ ทั้งยังมี เรี ยงลาดับเหตุการณ์ ต้ งั แต่ก่อนระเบิด
ปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรื อนที่พงั ยับเยิน ภาพผูค้ นล้ม
ตาย หรื อผูท้ ี่รอดชีวิตแต่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็ นโรคลูคีเมีย (มะเร็ งเม็ดเลือด
ขาว) ที่ค่อยๆ คร่ าชีวิตผูค้ นเหล่านั้นไปอีกจานวนมากมาจัดแสดงไว้ เรี ยกได้วา่ เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้
เป็ นสิ่ งเตือนใจให้ระลึกถึงความสู ญเสี ยอันยิง่ ใหญ่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ DUTY FREE ให้ ท่ า นได้ ซ้ื อ ของฝากมากมายหลากหลายชนิ ด อาทิ เ ช่ น
เครื่ องสาอาง โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ
นาท่านสู่ บริ เวณด้านหน้าของศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ ถ่ ายรู ป
กับ กันดั้มฟุกุโอกะ เป็ นกันดั้มขนาดเท่าของจริ งขยับได้ตวั ใหม่ กันดั้มดังกล่าวคือ RX-93ff V Nu
Gundam (นิวกันดั้ม) ของอามุโร่ เรย์ จากอนิเมะโมบิลสู ทกันดั้ม ชาร์ เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสู ง
ประมาณ 25 เมตร และมีน้ าหนักประมาณ 80 ตัน สามารถขยับใบหน้าหันไปมา และขยับแขนขึ้นลง
ได้ ประกอบกับ การใช้เ ทคนิ ค แสงสี เ สี ย งเพื่ อ เพิ่ ม ความอลัง การมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ภายใน
ศู น ย์ก ารค้า Mitsui Shopping LaLaport ยัง มี ก ารจัด Gundam Park แหล่ ง รวมความบัน เทิ ง เต็ ม
รู ปแบบส าหรั บ สาวกกั น ดั้ ม อี ก ด้ ว ย ไม่ ว่ า จะเป็ นร้ า นจ าหน่ า ยกั น พลา ที่ ถู ก ออกแบบให้
เหมือนกับสเปซโคโลนี่ในเรื่ องกันดั้ม พื้นที่สาหรับนัง่ ต่อกันพลา และพื้นที่สาหรับจัดงานอี เวนท์
หรื อกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้ม เป็ นต้น

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5ว ัน 3คืน – รห ัสท ัวร์ J1522335

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า
09.10 น.
12.50 น.

นาท่านช้อปปิ้ ง “เท็นจิน” ย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของฟุกุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่าย
ซื้ อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมายและเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา
เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้าแบรนด์เนม เสื้ อผ้า
แฟชั่ น ส าหรั บ วัย รุ่ น เครื่ องส าอางยี่ ห้ อ ดั ง ของญี่ ปุ่ นไม่ ว่ า จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II,
SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
 พักที่ QUINTESSA HOTEL FUKUOKA หรื อเทียบเท่า
สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)
 รับประทานอาหารเช้ า บริการท่านด้วย SET BOX (มื้อที่ 7)
สมควรแก่ เวลา กรุ ณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรี ยบร้ อย เพื่อเตรี ยมตัวเดิ นทางสู่ สนามบิ นเพื่ อกลับ
กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ811 : บินวันจันทร์ , อังคาร,
พุธ, ศุกร์ เวลา 09.10-12.50 น. หรื อ บินวันเสาร์ เวลา 10.55-1435 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........   
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
 

** ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่ องบินที่ใช้ เป็ นแบบกรุ๊ ป
ไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้ าได้ (ท่ านจะได้ รับที่นั่งแบบสุ่ มเท่ านั้น)
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์ นเี้ ช็คภาษีน้ามัน ณ วันที่ 27 ก.ค. 65
3. ค่าวีซ่าญี่ปุ่น เฉพาะผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น
**กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นชาวต่ างชาติ เช็คค่ าวีซ่ากับทางบริ ษัทอีกครั้ งหนึ่ง**
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
กรณี ห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED
แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทาง
บริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM
3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง หรื อ SOFA BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั รู ปแบบการจัด
ห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
5. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
6. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. น้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
8. ค่ าประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่ วย รวมถึงโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีเข้ ารักษาในโรงพยาบาล
เท่ านั้น !!! ระหว่ างการเดิ นทาง กรณี เสี ยชี วิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิ น
500,000 บาท คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 – 75 ปี
ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณีที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าดาเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชัว่ โมง
3. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
4. กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กชาระทิปเท่ากับผู้ใหญ่ )
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน
3. ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสาหรับชาวต่างชาติ
4. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ
บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อม
ส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

20,000
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(กรณีลูกค้ าทาการจองน้ อยกว่ าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าทัวร์ เต็มจานวนทันที
ในวันที่จองเท่านั้น)
*ชาระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
**กรณีที่ท่านชาระค่าทัวร์ ท้งั หมดหรื อบางส่ วนทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้
ระบุไว้ ท้งั หมดนีแ้ ล้ ว
2. ส่ งเอกสารการยื่นวีซ่าญี่ปุ่นหลังจากทาการจองและชาระเงินค่ ามัดจา หรื อ ค่ าทัวร์ ไม่ เกิน 7 วัน และการยื่นทาง
บริษัทจะเป็ นผู้กาหนดการยื่นวีซ่ากับทางสถานทูตเอง
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้ จ่ายจริง เช่ น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาของบัตร
โดยสารเครื่ องบิน ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ)
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปเดินทางได้ ในกรณี
นี้บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซี่งได้ชาระไว้กบั ทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรื อ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรณีได้วีซ่าแล้ว แต่ลูกค้าเดินทางไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอทาการแจ้ง ยกเลิก วีซ่าเข้าญี่ปุ่นของ
ท่านกับทางสถานทูต โดยไม่คืนเงินค่าวีซ่า
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะขนาดของกรุ๊ปไซค์ จานวนผู้
เดินทางอาจมีการปรับเพิม่ ขึน้ ได้โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่ านได้ ชาระค่ าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง อาทิ เช่ น ค่ าบริการในการยื่นขอวีซ่า(ศู นย์ ฯเรียกเก็บ) / ค่ ามัดจาตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อ ค่ าตั๋วเครื่ องบิน และภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเครื่ องบินแล้ ว) ค่ าส่ วนต่ างค่ าทัวร์ ในกรณีที่กรุ๊ ปออก
เดินทางไม่ครบตามจานวน

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5ว ัน 3คืน – รห ัสท ัวร์ J1522335

Pocket WiFi สาหรับใช้ งานที่ญี่ปุ่น ดาวน์โหลดได้ถึง 50 Mbps สามารถแชร์ได้สูงสุ ดถึง 5 Users DATA 10 GB/วัน
แบตเตอรี่ ตวั เครื่ องใช้ได้นานถึง 7 ชม.
ราคาเพียง 150 บาท/วัน สามารถแจ้งความประสงค์เช่า Pocket WiFi และชาระเงิน ก่อนเดินทาง 10 วัน (รับ และคืน
เครื่ องจากไกด์ ที่สนามบิน เท่านั้น!!!)
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