
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

เยือนเกาะควิชูที่สวยงามและแสนโรแมนตกิ โดยสายการบินเจท็สตาร์ 
ตามรอยละครดงั กลกโิมโน   ประทบัใจกบัความงามของอุโมงค์ดอกวสิทีเรีย 
พสูิจน์ความแปลกของบ่อน า้แร่นรกจโิกกเุมกริุ ที่ส่งเสียงค ารามตลอดเวลา 
ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดงัมากมายที่   เทน็จนิแหล่งช้อปป้ิงช่ือดงัของฟุกโุอกะ 
ตามรอยละครดงักลกโิมโน   ประทบัใจกบัความงามของอุโมงค์ดอกวสิทีเรีย 

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ ทานไม่อั้น 
 



 
23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันที่ 4 ประตู 3 สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เคาน์เตอร์ D เพ่ือเตรียม

ตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ 

 
02.15 น. เหิรฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจ็ทสตาร์ เทีย่วบินที่ 3K 509  ใช้เคร่ืองบินแอร์บัส A320 

ที่ น่ั งบ น เค ร่ื อ ง เป็ น แบ บ  3-3 บ ริ ก ารอ าห ารแล ะ เค ร่ื อ ง ด่ื ม บ น เค ร่ื อ ง  (ใ ช้ เว ล า เดิ น ท าง
ประมาณ 6 ช่ัวโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

09.30 น.      ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย  ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อม
ตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่ง
บ่อน ้ าแร่ท่ีเป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองท่ีมีรีสอร์ทน ้ าแร่มากท่ีสุดนักท่องเท่ียวสามารถลองแช่น ้ าแร่
หลายหลากชนิดได ้ น าท่านเขา้สู่ หมู่บ้านยุฟุอนิ เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญ่ีปุ่น และ
เมืองน้ีมีช่ือเสียง อีกอยา่งในเร่ืองของน ้ าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN  ทะเลสาบแห่งน้ี
ท่ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงามอีกแห่งหน่ึงของหมู่บา้นยูฟูอินหมู่บา้นยูฟูอินประกอบไปดว้ยร้านคา้
ขายของพื้นเมือง ผกัและผลไมส้ด ของท่ีระลึก HANDMADE น่ารักๆ มากมายและยงัมีขนมข้ึนช่ืออยา่ง 
"โคร็อกเกะ" (มนัชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตวัเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียว
อนังดงาม ปัจจุบนัเมืองยุฟุอินไดก้ลายเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาเยอืน 

 
เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัทานอาหารน าท่านสู่ บ่อน ้าพุร้อน (JIGOKUMEGURI) หรือ บ่อน ้ าพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อ

น ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ภายหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ เช่น 
ก ามะถนั แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นตน้ และร้อนเกินกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทั้ง 8 บ่อ 
ก็ตั้ ง ช่ือให้ น่ ากลัวตามลักษณะภายนอกท่ี เห็นกัน  ท่ านจะได้พบกับ  บ่อทะเลเดือด ยูมิ -จิ โกกุ 
(UMIJIGOKU) ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 บ่อน ้ าพุร้อนช่ือดงัของเมืองเบปปุ เป็นบ่อท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปชมมาก
ท่ีสุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกนอ้ยกวา่แห่งอ่ืน ตั้งแต่ทางเขา้เราจะเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกกอ้น
หินใหญ่ข้ึนมาเสียงดงัฟู่ๆๆ อยูต่ลอดเวลา เม่ือเดินเขา้ไปใกล้ๆ  จะรู้สึกไดถึ้งความร้อนท่ีพุ่งข้ึนมาจากใต้
ธรณี ก่อนท่ีจะเขา้ไปชมบ่อทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบวัก่อนได ้ซ่ึงในสระมีใบบวัขนาดใหญ่มาก
จนเด็กตวัเล็กๆ สามารถลงไปนัง่ได ้ยมิู จิโกกุ เป็นบ่อน ้าร้อน สีฟ้าเหมือนน ้าทะเล ดว้ยความลึก 150 เมตร 

วนัทีส่อง ฟุกโุอกะ –เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอนิ – บ่อทะเลเดือดจิโกก ุเมกริุ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ – แช่ออนเซ็น 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ



ก าเนิดข้ึนหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ 1,200 ปีก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควนัสีขาว
พวยพุ่งข้ึนมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน ้ าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตม้ไข่ให้สุกได ้บ่อน้ี
แมน้ ้าจะร้อนเกินกวา่จะลงไปแช่ได ้แต่ก็มีผงน ้าแร่ วางจ าหน่ายในร้านขายของท่ีระลึก ใหน้ าไปละลายน ้ า
อาบเองท่ีบา้นได ้สรรพคุณท าให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่และรักษาโรคผวิหนงัได ้ก่อนออกมาอยา่ลืมไปนัง่แช่
เทา้ในบ่อน ้ าร้อนใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะท าให้รู้สึกสบายเทา้ และมีแรงเดินเท่ียวต่อไป ซ่ึงให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียวฟรี จะนั่งแช่นานเท่าใดก็ได ้และภายในบริเวณ บ่อทะเลเดือด ยงัมีบ่อน ้ าพุร้อนสีเลือดอีก                
1 บ่อ ซ่ึงอยูไ่ม่ห่างกนัมาก  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิม้ลอง

รสชาติปูพร้อมน า้จิม้รสเด็ด 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองแห่งความร่ืนรมยแ์ละเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ท่ีส าคญัในสมยัสงคราม
กลางเมืองญ่ีปุ่น  และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขา
ไฟอะโสะและภูเขาไฟคิวยิว น าท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติอะโสะ (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ผา่นชม พร้อม
เก็บภาพประทบัใจกบั ภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท มีพื้นท่ีจากทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก 18 กิโลเมตร จาก
ทิศเหนือถึงทิศใตมี้ความยาว 24 กิโลเมตร ปากปล่องมีเส้นรอบวงยาว 128 กิโลเมตร ท าให้ภูเขาไฟอะโสะ
ถูกจัดเป็นภูเขาไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
      หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทซ่ึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกท่ีมี

ความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีผูค้นขนานนามว่า“ปราสาท

วนัทีส่าม คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ – นางาซาก ิ– สวนสันติภาพ –  ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ 



ด า” ส ร้างโดยอ ดีตขุนพลผู ้โ ด่ งดัง  คิ โยม าสะ  คะโตะ  ใน  ค .ศ . 1607 เค ย ถู กไฟ ไหม้ไป เม่ื อ
ปี ค.ศ. 1877 ภายหลงัไดมี้การบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็นท่ีเก็บสมบติั
วตัถุท่ีมีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงชาวญ่ีปุ่นไดภ้าคภูมิใจและอนุรักษ์ไว ้จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองนางาซาก ิโดยเรือเฟอร์ร่ี ระหวา่งทางให้ท่านไดมี้โอกาสไดใ้ห้อาหารนกนางนวล ท่ีบินมา
เยีย่มเยือนทกัทายนกัท่องเท่ียว ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบันกนางนวล  เมืองท่าเก่าแก่อนัทรงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าท่ีมีการติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆ 
กบัโลกตะวนัตก น าท่าน ผ่านชมบริเวณรอบนอก อะตอมมิคบอมบ์ เพื่อยอ้นร าลึกถึงคร้ังท่ีกองทัพ
สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมณู  ท่ีเมืองนางาซากิ ในวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 หลงเหลือไวเ้พียงความโศกเศร้า และซากส่ิงก่อสร้างท่ีปรักหักพงัยงัคงอนุรักษ์ไวใ้ห้คนรุ่นหลงัได้
ระลึกถึง ซ่ึงนบัว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียอยา่งใหญ่หลวงต่อประเทศญ่ีปุ่น และเป็นส่ิงท่ี
ท าให้คนญ่ีปุ่นปลูกฝังให้เป็นมีความเป็นชาตินิยม ขยนัและอดทนรุ่นต่อรุ่น  จากนั้นน าท่านเขา้ชม สวน
สันติภาพนางาซากิ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เรียกว่า สงครามมหา
เอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความโหดร้าย ของสงครามท่ีผา่นมาและการมอง
ให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซ่ึงจะเป็นท่ีมาแห่งความสงบร่มร่ืนต่อไป ท่านจะไดพ้บกบัอนุสาวรียข์นาด
ใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปป้ันผูช้าย มือขวาช้ีข้ึนไปบนฟ้า ส่ือถึงการเตือนให้เห็นภยัคุกคามจากระเบิด
ปรมาณู แขนขา้งซา้ยขนานไปตามแนวราบ อนัส่ือความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม 
ส่ิงปลูกสร้าง เช่น บ้านเรือน ศาลเจา้ วดั ซุ้มประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษท่ีมีความผสมผสาน
ระหว่างจีนและญ่ีปุ่นท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั คุณจะพบได้ท่ีนางาซากิท่ีเดียวเท่านั้น อาหารข้ึนช่ือ
ประจ าเมืองน้ี คือ ซารา อุดง้ (SARA UDON) ราดหน้าญ่ีปุ่น เป็นเมนูเส้นสูตรผสมพิเศษระหวา่งจีนและ
ญ่ีปุ่น และอาหารท่ีข้ึนช่ืออีกอยา่งหน่ึงคือ จมัปง (CHAMPON) และซาลาเปาไส้หมูร้อนๆท่ีมีช่ือเรียกว่า 
KAKUNI-MAN ร้านอาหารยา่นน้ีจะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น. 

 
ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
   
 
 
 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุ์ทยั ใครไดไ้ปสัมผสัแลว้จะหลงใหลเสน่ห์       
  ของเมืองน้ีท่ีแมจ้ะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกล่ินอายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบเงียบ  เมือง                 
  เล็กๆ แห่งน้ีจึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั เสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซ่ึงเล่ืองช่ือจนไดรั้บการจดั             
  อนัดบัของนิตยสาร ASIA WEEK ใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดในเอเชีย ขณะท่ีสหประชาชาติท านายวา่เมือง
  น้ีเป็นเมืองท่ีมีอตัราการเติบโตสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั น าท่านเขา้เมืองยานากาวา่ เพื่อ
  ชม อุโมงค์ดอกวสิทีเรีย หรือดอกฟูจิ ณ สวนคาวาจิ (โดยปกติดอกวสิทเีรียจะบานช่วงปลายเดือนเมษายน 
  – ต้นเดือนพฤษภาคม แต่ทั้งนี้ทั้งน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่านไดช้มความงามของอุโมงค์ดอกฟูจิ            
  สลบัสีท่ีบานสะพร่ัง ระยา้ ลงมาคลา้ยเถาวลัยสี์ม่วง สวยงามตลอดทาง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ ภาพความ             
  ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก **ในกรณทีี่ดอกวสิทีเรียยังไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ น าท่านเดินทางสู่ 
  “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่ง            
  ความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพ่ือการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผล ิ          
  ภายในวดัมีต้นบ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทัว่บริเวณวดั ให้บรรยากาศที่
  แสนร่ืนรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อววัเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเช่ือทีว่่า ถ้าลูบหัววัวแล้ว
  จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู  อิสระให้ท่านได้            
  “ชมและซ้ือ” สินค้าของฝากของทีร่ะลึกทีเ่ป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวดัรวมถึง 
  ร้านขนมขึน้ช่ืออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ท าจากถั่งแดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วน าไปป้ิง หรือ           
  จะเลือกซ้ือตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ท าจากกระดาษป้ันเป็นก้อนและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญี่ปุ่นเช่ือ
  ว่า เป็นตุ๊กตาน าโชค** น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้           
  ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เทนจิน  ช้อปป้ิง                
  มอลล์ ย่านช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงห้างสรรพสินคา้ใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้าง              
  อิเซตนั มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านคา้ใตดิ้นมากมาย “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า                
  , กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,WALKMAN, CD-PLAYER, คอมพิวเตอร์, NOTE BOOK, นาฬิกา, เส้ือผา้ และ
  เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยัถนนหลายๆสายในยา่นน้ีถูกจดัให้มีการแสดงดนตรี           
  ผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์  อีกทั้ งร้านค้ารถเข็นหรือ                         
  “ยะไต” ร้านอาหารริมทางราคายอ่มเยาเป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ท่ีเปิด
  ใหบ้ริการตั้งแต่หวัค ่าจนถึง ตี 2 ซ่ึงจะมีลูกคา้แวะเวยีนมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง   

 

วนัทีส่ี่  ฟุกโุอกะ – ดอกวสิทเีรีย – ดิวตีฟ้รี   ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 



  ** เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิงของท่านอสิระอาหารกลางวนัและค ่าตามอธัยาศัย** 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  ARK ROYAL FUKUODA HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 สมควรแก่เวลา น าท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
10.30 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS เที่ยวบินที่  3K 510 บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
14.15 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

***************หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม******************** 

 
อตัราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี) 

 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตั๋ว 
เคร่ืองบิน 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 59 35,900 35,900 35,900 10,000 25,900 

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 59 35,900 35,900 35,900 10,000 25,900 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 59 35,900 35,900 35,900 10,000 25,900 

10 – 14 พ.ค. 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

13 - 17 พ.ค. 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

17 - 21 พ.ค. 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

18 - 22 พ.ค. 2559 30,900 30,900 30,900 8,000 21,900 

19 - 23 พ.ค. 2559 30,900 30,900 30,900 8,000 21,900 

20 - 24 พ.ค. 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

24 – 28 พ.ค. 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 

27 – 31 พ.ค. 2559 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900 
  

** ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี 8,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

วนัทีห้่า  ฟุกโุอกะ – กรุงเทพ 



อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
 ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
 เลขทีบ่ัญชี  175-231417-5 (ออมทรัพย์) 
 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  20 วัน กรณีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด 

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 



 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่านทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และ
อย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ี
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ 
เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัรา
ท่ีสูงมาก 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได้ 

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
- ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 


