
SHVZFUK1PR ฟุกุโอกะ 5 วนั 3 คืน ก.ย.-ธ.ค. 65 VZ / 090822                                                                                              1  

 
 

รหัสโปรแกรม : 24312 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

วนัเดนิทาง 
  ราคาทัวรผ์ูใ้หญ ่/ เดก็ พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 
4 – 5  ทา่น 6 – 7 ทา่น 8 – 9 ทา่น 10 – 14 ทา่น 

08 – 12 ก.ย. 65 / 
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 65 59,900 บาท 49,900 บาท 44,900 บาท 41,900 บาท 5,500 บาท 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 65 58,900 บาท 48,900 บาท 43,900 บาท 40,900 บาท 5,500  บาท 

13 – 17 /  
20 – 24 ต.ค. 65 62,900 บาท 52,900 บาท 47,900 บาท 44,900 บาท 5,500 บาท 

วนัที ่ กำหนดการ เชา้ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

2 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ – สนามบนิฟกุโุอกะ (VZ810 // 
00.45-08.10) – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมูบ่า้นยฟูอุนิฟลอร์
รัล – บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ – บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกก ุ
– เบปปุ 

X   KAMENOI HOTEL BEPPU หรอืเทยีบเทา่  

3 ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เฮาส์เทนบอช   X HENN NA HOTEL HUIS TEN BOSCH 
หรอืเทยีบเทา่  

4 สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนา
งาซากิ – ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – เท็นจิน 

  X QUINTESSA HOTEL FUKUOKA หรอื
เทยีบเทา่ 

5 สนามบนิฟกุโุอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ (VZ811 // 
09.10-12.50) 

 X X  

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ จำนวนเงนิ  1,500  บาท / คน ตลอดการเดนิทาง  
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ
บินไทยเวียตเจ็ท เคาน์เตอร์ E เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อน
ขึ้นเคร่ือง 
**ส าคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสดจ าพวก เน้ือสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ** 

วันท่ีสอง  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอนิฟลอร์รัล – บ่อน ้า
ร้อนอุมิ จิโกกุ – บ่อน ้าร้อนชิโนะอเิคะ จิโกกุ – เบปปุ 

00.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ 810 : บินวันจันทร์, 
องัคาร, พุธ, ศุกร์ เวลา 00.45-08.10 น. หรือ บินวันเสาร์ เวลา 02.35-10.00 น. 

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจา้ชินโตอนัเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้น
ในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินดา้นวรรณคดีจีนและการศึกษา ซ่ึงไดรั้บ
การยกย่องให้เป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญา จึงมีนกัเรียนนิสิตนกัศึกษามากมายมากราบไหวข้อพรเพื่อ
ความส าเร็จการศึกษาไม่เวน้ในแต่ละวนั รูปป้ันววัหนา้ศาลเจา้ เช่ือกนัว่าถา้ลูบตามส่วนต่างๆ เราจะ
มีสุขภาพดีท่ีบริเวณนั้นๆไปดว้ย ถา้ลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหวัดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดิน
อธิษฐานขา้มสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผา่นอดีตไปปัจจุบนั และสู่อนาคตแห่ง
ความส าเร็จ ท่ีส าคญัอีกแห่ง คือ ตน้บ๊วย หลากหลายพนัธุ์กว่า 6 ,000 ตน้เจริญเติบโตอยู่ทุกแห่ง
ภายในวดั ท าใหบ้รรยากาศแสนร่ืนรมย ์ระหวา่งทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสังเกตุจะมีน ้ าเตา้แขวน
อยู่เต็มไปหมด ซ่ึงเช่ือกนัว่าถา้เขียนช่ือเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน ้ าเตา้แลว้เทพเจา้จะคุม้ครองเด็กให้
ปลอดภยั อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหนา้วดั ห้ามพลาด ขนมอุเมะกา
เอะ โมจิ (โมจิไส้บ๊วย) ซ่ึงเป็นขนมท่ีขึ้นช่ือของสถานท่ีแห่งน้ี 
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 1) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตล์ยุโรป 

มีกล่ินอายยโุรปโบราณ บา้นอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบ่นถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ย
ดอกไมน้านาชนิด ถือเป็นไฮไลทห์น่ึงประจ าเมืองยูฟุอิน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็น
อย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบดว้ยสวนหยอ่ม ร้านอาหาร ร้าน
ขายของท่ีระลึก งานประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ แต่ละ
ร้านตกแต่งภายในไดดู้ดีดึงดูดให้คนเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ เม่ือเดินจนสุดทางของย่านร้านคา้ จะพบ
กบั ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลงั อีกดา้นหน่ึงท า
เป็นทางเดิน บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญ่ีปุ่ น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยงัศาลเจา้
เทนโซ (Tenso Shrine) ซ่ึงเป็นศาลเจา้เลก็ๆ ท่ีอยูริ่มทะเลสาบไดอี้กดว้ย 
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 น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าพุร้อน หรือ บ่อน ้าพุร้อนขมุนรกทั้งแปด เป็นบ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น
ภายหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แร่เหลก็ โซเดียม 
คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ ท่านจะไดพ้บกบั บ่อทะเลเดือด อุมิ จิ
โกกุ ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 บ่อน ้ าพุร้อนช่ือดงัของเมืองเบปปุ เป็นบ่อท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปชมมากท่ีสุด 
เพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกนอ้ยกว่าแห่งอ่ืน ตั้งแต่ทางเขา้เราจะเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกกอ้น
หินใหญ่ขึ้นมาเสียงดงัฟู่ ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เม่ือเดินเขา้ไปใกล้ๆ  จะรู้สึกไดถึ้งความร้อนท่ีพุ่งขึ้นมา
จากใตธ้รณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ชิโนะอิเคะ จิโกกุ บ่อน้ีมีสีแดงคลา้ยกบัสีของเลือด เช่ือกนัว่าบ่อน้ีอุดมดว้ยแร่ธาตุ
มากมาย จนเกิดเป็นผลิตภณัฑดิ์นเหนียวสีแดงท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังไดอี้กดว้ย  
ภายในยงัมีร้านขายของท่ีระลึก ผงแร่ออนเซ็นท่ีสามารถน ากลบัไปแช่ท่ีบา้นไดอี้กดว้ย 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัโออิตะ อยูช่ายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฟุ
กุโอกะ ถือเป็นเมืองท่ีมีบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติมากท่ีสุดในญ่ีปุ่ น จนได้ช่ือว่าเป็น "เมืองหลวงออ
นเซ็นของญ่ีปุ่น" 
  พกัที่  KAMENOI HOTEL BEPPU  หรือเทียบเท่า  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 2) 
หลงัรับประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น ้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อน
ใตพ้ิภพเพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปร้ีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมี
น ้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงท่ีความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้ าแร่
แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าให้มีผูก้ล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่
ถึงญ่ีปุ่น ! 

วันท่ีสาม ศาลเจ้ายูโทคุ อนิาริ – เฮาส์เทนบอช 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (SAGA) เป็นจงัหวดัเล็กๆ บนเกาะคิวชูท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของ
ธรรมชาติบริเวณชายฝ่ังท่ีสวยงามและมีประวติัศาสตร์ในเร่ืองของเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีช่ือเสียงของ
ญ่ีปุ่ น 
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาล
เจา้นิกายชินโต ประจ าตระกูลนาเบะชิมะผูป้กครองเมืองซากะ ในสมยัเอโดะเป็นศาลเจา้อินาริท่ี
ใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริในเกียวโต และศาลเจา้คะซะม่า อินาริ
ในอิบาระกิ ดา้นบนของตวัศาลเจา้ก็เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมผ้ลิ 
ยามท่ีดอกซากุระบานสะพร่ัง และช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีส้มแดง ส่วนหนา้ศาลเจา้
ก็ยงัมีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น ้ าสายเล็กๆ เป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียวศาลเจ้าแห่งน้ีเป็นท่ี
ประทบัของเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเก่ียวกบัการเก็บเก่ียวความส าเร็จ
ดา้นธุรกิจ และความปลอดภยั อีกทั้งศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกิมโมโน" 
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 4) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คสไตลฮ์อลแลนด์สุดแสนจะกวา้งใหญ่ 

มีการตกแต่งสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป เฮาส์เทน บอช เป็นพระราชวงัท่ีสร้างจากการอนุญาตเป็น
พิเศษของพระราชวงศใ์นฮอลแลนด ์มีความหมายวา่ “บา้นท่ีอยูใ่นป่า” (House in the forest) ปัจจุบนั
ไดถู้กน าขึ้นมาสร้างเป็นสไตลรี์สอร์ท ซ่ึงภายในลอ้มรอบดว้ยคลองและป่าเขียวขจี ทุ่งดอกไมอ้นั
งดงามหลากหลายสีสันตามฤดูกาล รวมถึงร้านคา้ ร้านอาหาร ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศแบบเท่ียว
ยโุรปท่ีอยูใ่นญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

  พกัที่  HENN NA HOTEL HUIS TEN BOSCH  หรือเทียบเท่า  
 
 



SHVZFUK1PR ฟุกุโอกะ 5 วนั 3 คืน ก.ย.-ธ.ค. 65 VZ / 090822                                                                                              7  

วันท่ีส่ี สวนสันติภาพนางาซาก ิ– พพิธิภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซาก ิ– ดิวตีฟ้รี – ถ่ายรูป กนัดั้มฟุกุโอกะ 
– เท็นจิน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 5) 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ ในการก่อตั้งสวนสันติภาพแห่งน้ี ถูกจดัสร้างขึ้นเพื่อ
ร าลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูท่ีช่ือว่า FAT MAN เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ท่ีท าลาย
เกือบทั้งเมือง และยงัฆ่าส่ิงมีชีวิตไปมากกวา่ 80,000 คน ภายในสวนแห่งน้ีมีรูปป้ันเก่ียวกบัสันติภาพ
มากมาย โดยท่ีดา้นหลงัของสวนจะมีเสาสีด าท่ีเป็นตวัช้ีต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบิดปรมาณู
และมีรายช่ือของเหยือ่ในคร้ังนั้นดว้ย 

 
น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซาก ิภายในไดเ้ก็บรวบรวมเหตุการณ์ในสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ขอ้มูลเหตุการณ์ซากช้ินส่วนส่ิงของต่างๆ ทั้งยงัมีเรียงล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิด
ปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนท่ีพงัยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้
ตาย หรือผูท่ี้รอดชีวิตแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว) ท่ีค่อยๆ คร่าชีวิตผูค้นเหล่านั้นไปอีกจ านวนมากมาจดัแสดงไว ้เรียกไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี
เป็นส่ิงเตือนใจใหร้ะลึกถึงความสูญเสียอนัยิง่ใหญ่ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 6) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  DUTY FREE ให้ท่านได้ซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น 

เคร่ืองส าอาง โฟมลา้งหนา้ วิตามินต่างๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 
น าท่านสู่บริเวณดา้นหนา้ของศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ ถ่ายรูป
กับ กันดั้มฟุกุโอกะ เป็นกนัดั้มขนาดเท่าของจริงขยบัไดต้วัใหม่ กนัดั้มดงักล่าวคือ RX-93ff V Nu 
Gundam (นิวกนัดั้ม) ของอามุโร่ เรย ์จากอนิเมะโมบิลสูทกนัดั้ม ชาร์ เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสูง
ประมาณ 25 เมตร และมีน ้าหนกัประมาณ 80 ตนั สามารถขยบัใบหนา้หนัไปมา และขยบัแขนขึ้นลง
ได้ ประกอบกับการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความอลังการมากยิ่งขึ้ น นอกจากน้ีภายใน
ศูนย์การค้า Mitsui Shopping LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park แหล่งรวมความบันเทิงเต็ม
รูปแบบส าหรับสาวกกันดั้ ม อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านจ าหน่ายกันพลา ท่ีถูกออกแบบให้
เหมือนกบัสเปซโคโลน่ีในเร่ืองกนัดั้ม พื้นท่ีส าหรับนัง่ต่อกนัพลา และพื้นท่ีส าหรับจดังานอีเวนท์
หรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการขอ้มูลเก่ียวกบักนัดั้ม เป็นตน้ 
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น าท่านชอ้ปป้ิง “เท็นจิน” ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของฟุกุโอกะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่าย
ซ้ือของท่ีระลึกอย่างจุใจกบัแบรนด์เนมมากมายและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงด้วย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้แบรนด์เนม เส้ือผา้
แฟชั่นส าหรับวัย รุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
  พกัที่  QUINTESSA HOTEL FUKUOKA  หรือเทียบเท่า  

วันท่ีห้า สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET BOX  (ม้ือที่ 7) 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับ
กรุงเทพฯ 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ811 : บินวันจันทร์, อังคาร, 
พุธ, ศุกร์ เวลา 09.10-12.50 น. หรือ บินวันเสาร์ เวลา 10.55-1435 น. 

12.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........    
********ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ********   

 
         

 
       ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจาก

ทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  ตั๋วเคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ป

ไม่สามารถเลือกที่น่ังล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นีเ้ช็คภาษีน ้ามัน ณ วันท่ี 27 ก.ค. 65  
3. ค่าวีซ่าญ่ีปุ่น เฉพาะผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น 

 **กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ เช็คค่าวีซ่ากับทางบริษัทอีกคร้ังหน่ึง**   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทาง
บริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  
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3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบการจดั
หอ้งพกัของโรงแรมนั้นๆ 

5. ค่าอาหาร 7 ม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ และ น ้าด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
6.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
7.   น ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม  สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล

เท่านั้น !!!  ระหว่างการเดินทาง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 
500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเช้ือ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมง 
3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

3. ค่าวีซ่าญ่ีปุ่นส าหรับชาวต่างชาติ 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อม
ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
(กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันที
ในวันท่ีจองเท่านั้น) 
*ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
**กรณีท่ีท่านช าระค่าทัวร์ท้ังหมดหรือบางส่วนทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

2. ส่งเอกสารการย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่นหลังจากท าการจองและช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ ไม่เกิน 7 วัน และการย่ืนทาง
บริษัทจะเป็นผู้ก าหนดการย่ืนวีซ่ากบัทางสถานทูตเอง 
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การยกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าของบัตร
โดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ) 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิแจง้ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปเดินทางได ้ในกรณี
น้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ีงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชวี้ซ่า) หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรณีไดว้ีซ่าแลว้ แต่ลูกคา้เดินทางไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอท าการแจง้ ยกเลกิ วีซ่าเขา้ญ่ีปุ่ นของ
ท่านกบัทางสถานทูต โดยไม่คืนเงินค่าวีซ่า 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทัวร์ครบ 4 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกับคณะขนาดของกรุ๊ปไซค์ จ านวนผู้
เดินทางอาจมีการปรับเพิม่ขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 



SHVZFUK1PR ฟุกุโอกะ 5 วนั 3 คืน ก.ย.-ธ.ค. 65 VZ / 090822                                                                                              13  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิเช่น ค่าบริการในการย่ืนขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจ าตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือ ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีท่ีกรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจ านวน 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน  -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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