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บนิตรงสู ่ฟกุโุอกะ โดยสายการบนิ  THAI LION AIR

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

ถา่ยรปู เช็คอนิ บอ่เดอืดสฟ้ีาจโิกก ุ1ใน 8บอ่ ของเมอืงเบ็ปป ุ

สะพานแขวนโคโคโนเอะยเูมะ เป็นสะพานแขวนทีส่งูและยาวทีส่ดุ 

ชอ้ปมนัส ์สน ัน่เมอืง เอา้ทเ์ล็ต เท็นจนิ + ยา่นการคา้ยเูมะทาวน ์

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + อสิระทอ่งเทีย่วชอ้ปป้ิงเต็มวนั 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่่าจะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน

ความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

พรอ้มกันที ่20.30 ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสาร ระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง 

การบนิไทยไลออ้น แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน
การเช็คอนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
( SL314 : 23.55-07.20 ) 

    

2 
สนามบนิฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – สะพานแขวน โคโค

 โนเอะ – หมูบ่า้นยฟูุอนิ - เบปป ุ– ยเูมะทาวน ์– แชอ่อนเซ็น
บน

เครือ่ง   
Beppu Station 

(ONSEN) 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ขมุนรกเบปปุจโิกกุ (ชม 1 บอ่สฟ้ีา) - โทซุพรเีมีย่ม เอา้ท์

เล็ท – วดัโทโชจ ิ– DUTY FREE – ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ 
   

Fukuoka Area hotel
หรอืเทยีบเทา่ 

 
4 
 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    
Fukuoka Area hotel

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนิฟุกโุอกะ-กรงุเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 
( SL315 : 08.25-12.35 ) 

บน

เ
ค

รื่
อ
ง 

   

http://bit.ly/2NMk5YE
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*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

23.55 ออกเดนิทางสู ่ ประเทศญีปุ่่ น โดย เทีย่วบนิที ่SL314  สนามบนิฟกุโุอกะ สายการบนิไลออ้น แอร ์
  

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 

 

วนัที ่2 สนามบนิฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – ถา่ยรูปสะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ - 

หมูบ่า้นยฟูอุนิ – เมอืงเบปป ุ– ยเูมะทาวน ์– แชอ่อนเซ็น 

07.20 เดนิทางถงึ ประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้   สนามบนิฟกุโุอกะ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเล็กๆ ของแดนอาทติยอ์ทัุย ใครไดไ้ปสมัผัสแลว้จะหลงใหลเมอืงฟกุโุอกะ 

เสน่หข์องเมอืงนี้ทีแ่มจ้ะเต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้า แต่ก็แฝงกลิน่อายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงยีบ 

เมอืงเล็กๆ แหง่นี้จงึมทัีง้ 2 อารมณ์ใหนั้กท่องเทีย่วไดส้ัมผัสเสน่หข์องฟกูโูอกะ ซึง่เลือ่งชือ่จนไดรั้บ

การจัดอันดับของนติยสาร ASIA Week ใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในเอเชยี ชม  “ศาลเจา้ดาไซฟุ”

วัดชนิโตเก่าแก่และมีชื่อเสยีงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจา้แห่งความรู  ้จึงมี

นักเรยีนนสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพือ่การศกึษาไมเ่วน้แตล่ะวัน ในฤดใูบไมผ้ลภิายในวัดมตีน้

บ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ตน้ เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นท่ัวบรเิวณวัด ใหบ้รรยากาศที่แสน

รืน่รมย ์ดา้นหนา้ศาลเจา้ม ี นอนเฝ้าอยูบ่นแท่นดว้ยความเชือ่ทีว่า่ ถา้ลบูหัววัวแลว้รปูหลอ่ววัเทพเจา้ 

จะมปัีญญาดแีละมสีขุภาพแข็งแรง ใครตอ่ใครจงึพากันลบูหัวววัตัวนีด้ว้ยความเอ็นด ู 

อสิระใหท้่านได ้“ชมและซือ้” สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีร่า้นคา้กวา่ 100 รา้น

บรเิวณหนา้วัดรวมถงึรา้นขนมขึน้ชือ่อย่าง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานทีท่ าจากถ่ังแดงห่อแป้งขา้ว

เหนียวแลว้น าไปป้ิง หรอืจะเลอืกซือ้ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ทีท่ าจากกระดาษป้ันเป็นกอน้และระบาย

ตกแตง่เป็นรปูหนา้ คนญีปุ่่ นเชือ่วา่ เป็นตุก๊ตาน าโชค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่

ทา่น 
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น าท่านแวะชมและถ่ายรูป สะพาน

แขวนโคโคโนเอะยูเมะ (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

เป็นสะพานแขวนที่สูงและยาว

มันทีสุ่ดส าหรบัการเดนิในญีปุ่่ น 

ตัง้อยู่ในเมืองโคโคโนเอะ เขตคูซ ู

โออติะ เป็นสะพานแขวนที่สูง173

เมตร ความยาว 390เมตร มันถูก

ออกแบบใหร้อง รับน ้ าหนักของ

ประชาชน 1,800คนต่อครั้ง จาก

สะพานคุณสามารถเห็น ที่ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในรอ้ยน ้ าตกของญี่ปุ่ น บริเวณน า้ตกชนิโดอุ 

ใกลเ้คยีงมรีา้นคา้เรยีกกันวา่ "Tenku-kan 1" (จ าหน่ายขนมขบเคีย้ว,อาหารกลางวัน และของที่

ระลกึ) และ "Tenku-kan 2" (จ าหน่ายพชืผลทีเ่ก็บในบรเิวณนัน้) ซึง่คุณสามารถเพลดิเพลนิกับ

การชอปป้ิง ที ่Tenku-kan 2 พวกเขายังมบีรกิารอาหารวา่งทีท่ าจากสนิคา้ในทอ้งถิน่อกีดว้ย 

อสิระอาหารกลางวนั ณ บรเิวณสะพานแขวน 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กันที ่ หมูบ่า้นนอ้ยน่ารักๆ ในหบุเขาอันหมูบ่า้นยูฟุอนิ 
แสนอบอุน่ มรีา้นขายของเรยีงรายสองขา้งทางใหไ้ดเ้ลอืกชมิ ชม แชะถ่ายรูปกันเพลนิๆ และถ่ายรูป

สวยๆ  ราวภาพวาดในฝันทีท่ะเลสาบครินิ ทีไ่มห่า่งจากหมูบ่า้นยฟูอุนินัก อสิระเดนิชม หมูบ่า้นยูฟุ

หมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรปโบราณ  อนิฟลอรร์ลั 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางไป จงัหวดัโออติะ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ซ ึง่เป็นเมอืงเบปปุ ยูเมะทาวน ์
ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ภายในมรีา้นอาหาร รา้นขายเครือ่งส าอาง กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ รวมไปถงึ
ผลติภัณฑ์เวชส าอาง ยารักษาโรคซึง่เป็นที่นิยมและรา้นคา้ปลอดภาษีภายในศูนย์การคา้นี้อกีดว้ย  
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ยเูมะทาวน ์

ทีพ่กั          Beppu AREA HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้ววรรรสววยาา 

และชว่ยใหร้ะบบห นุเวยีนโลหวตดขี ึน้ 
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วนัที ่3 ยูมจิโิกกุ (รวมคา่เขา้ชม 1 บอ่สฟ้ีา) - โทซุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท – วดัโทโชจ ิ– 

DUTY FREE – ชอ้ปป้ิงยา่นเท็นจนิ 

เชา้           รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (1) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม บอ่ทะเลเดอืด ยูม-ิจโิกกุ  ซึง่เป็น 1 ใน 8 บอ่น ้าพุรอ้นชือ่ดัง (UmiJigoku)

ยมู ิจโิกกุ เป็นบ่อน ้ารอ้นสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเล ดว้ยความลกึ 150 เมตร ก าเนดิขึน้หลังจากการระเบดิ

ของภูเขาไฟเมือ่ 1,200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสขีาวพวยพุ่งขึน้มารอบๆ บ่อ

ตลอดเวลา อุณหภูมขิองน ้าสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้บอ่นี้แมน้ ้าจะรอ้นเกนิ

กวา่จะลงไปแชไ่ด ้แตก็่มผีงน ้าแรว่างจ าหน่ายในรา้นขายของทีร่ะลกึ ใหน้ าไปละลายน ้าอาบเองทีบ่า้น

ได ้สรรพคณุท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่งและรักษาโรคผวิหนังได ้กอ่นออกมาอยา่ลมืไปน ัง่แชเ่ทา้ในบอ่

จะท าใหรู้ส้กึสบายเทา้ และมแีรงเดนิเทีย่วต่อไป ซึง่ใหบ้รกิารแก่น า้รอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) 

นักทอ่งเทีย่วฟร ีจะน่ังแชน่านเทา่ใดก็ได ้  (รวมคา่เขา้ชมบอ่น า้แร ่1 บอ่)

น าทา่นเดนิทางไปยัง โทซุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซากะ (Saga) เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตครบวงจรที่ประมาณ 1.30 ชม.) 
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ยิง่ใหญอ่กีแหง่นงึของควิช ู(Kyushu) ใหท้กุทา่นช็อปป้ิงกันไดอ้ยา่งสะดวกสบาย โดยเอา้ทเ์ล็ตแหง่นี้

มสีนิคา้จะมใีหเ้ลอืกหลากหลาย ตัง้แตร่ะดับพรเีมีย่มจนไปถงึท่ัวๆ ไป ซึง่จะมรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น า

และแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น ใหเ้ลอืกช็อปกันแบบจุใจ พรอ้มโปรโมชั่นเดน่ๆ ตลอดทัง้ปี มี

ครบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง อย่าง Coach, 

Armani, Timberland, Burberry, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆ 

อกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ณ เอาทเ์ลท 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัโทโชจ  ิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า (Tochoji Temple) “นานกาคุซนั 

นับเป็นวดัทีต่ัง้อยูใ่นตัวเมอืงฟกูโุอกะ ทีโ่ดดเดน่มากอกีวัดหนึง่เชยีวนะคะ ทัง้การ(Nangakuzan)” 

ทีเ่ป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนกิายชนิกอน ของภูมภิาคควิชแูละยังเป็นวัดทีเ่ก่าแก่มากๆ แห่งหนึ่ง

ของญีปุ่่ นอกีดว้ย ซึง่วัดนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยเฮอัน(Heian) โดยพระชือ่ดังสดุๆของยคุนัน้นามวา่ 

“โคโบไดช ิ(Kobo-Daishi)” สิง่ทีท่ าใหว้ดัแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงมากๆ อกีประการก็ตรงทีม่ ีพระพุทธรปู

 วา่กันวา่เป็นพระพุทธรูปน่ังท าน ัง่ท าจากไมแ้กะสลกั สงูถงึ 10.8 เมตร และหนกัมากกวา่ 30 ตนั

จากไมท้ี่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น  หรือที่หลายๆคนจะรู จั้กกันในชื่อ (Fukuoka ฟูกุโอกะ ไดบุสส  ึ

Daibutsu) หรอื นอกจากความอลังการแลว้การสรา้งพระพุทธรูปองคน์ี้ยังใช ้พระใหญแ่หง่ฟกูโุอกะ 

เวลาสรา้งยาวนานถงึ 4 ปี เลยทเีดยีว 
 

น าท่านเดนิทางไปยัง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้อุปโภค บรโิภค มากมาย ทัง้เสือ้ผา้DUTY FREE 

รองเทา้  เครือ่งส าอางใหบ้รกิารอกีมากมาย 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ย่านชอ้ปป้ิงเทนจนิ 

หรอืจะเรยีกอกีอยา่งวา่ (Tenjin ward) “Downtown 

ก็ไดซ้ ึง่ย่านแห่งนี้เนี่ยจะArea ของเมอืง ฟูกุโอกะ” 

เรยีกวา่เป็นย่านที่เปรยีบเสมอืนหัวใจของเมอืง แถมยังถอื

วา่เป็นย่านทีม่คีวามส าคัญมากๆ ของเกาะควิชเูลยทเีดยีว 

ย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิชลิกันแบบจุใจสดุๆไม่วา่จะเป็นรา้คา้
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ต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองขา้งฝ่ังถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย

สนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนิดตัง้แต่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมดห์นังสอื เครื่องส าอาง 
ตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 

อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั           Fukuoka Area Hotel หรอืเทยีบเทา่  
           
วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เชา้           รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (2) 

 อสิระใหท้า่นไดท้อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัภายในเมอืงฟกุโุอกะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

 ** อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ (เพือ่ไมร่บกวนเวลาการชอ้ปป้ิง) **  

 เชญิทา่นเพลดิเพลนิกับอสิระชอ้ปป้ิงตามแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาณาจักรหรแูหง่การชอ้ปและความบันเทงิหลายรปูแบบทีร่วมไวใ้นทีเ่ดยีว Canal City Hakata 

ทัง้โรงหนัง, game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้แบรนดญ์ีปุ่่ นแทแ้ละแบรนด์
ตา่งประเทศรวมกวา่ 250 รา้น สว่นใครชอ้ปจนตาลายอยาก 

 แวะเตมิพลัง ก็มรีา้นอาหารเปิดบรกิารหลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 ม ีRamen Stadium หรอื
บางคนจะเรยีกวา่ศูนยอ์าหารทีข่ายเฉพาะราเมงก็ไม่วา่กัน ใครชอบรา้นไหนเลอืกไดต้ามสะดวก 
และเป็นอกีแหล่งทีม่ฮีากะตะราเมงใหล้องชมิกันดว้ย นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าละคร “รัก
คณุเทา่ฟ้า” 

 ชอ้ปป้ิงมอลลร์มิทะเลแหง่ใหญน่ี ้ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของเมอืงฮากะMarinoa City Outlet 

ตะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนดท์อ้งถิน่แต่ก็มีแบรนดอ์นิเตอร์บางส่วนนะคะ อย่าง Coach, Gap, 
Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมทัีง้ทีเ่ป็นเอาทเ์ล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซึง่สว่นใหญเ่นน้
แฟชั่นดไีซน์ ทัง้รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ ชดุกฬีา นอกจากนี้ยังมเีครือ่งใชแ้ละของตกแต่งบา้น 
ของใชส้ าหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี้ยังมเีครือ่งเลน่ชงิชา้สวรรคไ์วค้อยใหบ้รกิาร
อกีดว้ย 

 อยูใ่ตด้นิสถานี Tenjin ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ่Tenjin Underground Shopping Mall 

ที่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกชอ้ปกันอย่างจุใจกว่ารอ้ยรา้น แบ่งเป็นบล็อคๆ ตัง้เรียงรายซา้ย-ขวาตลอด
ทางเดนิความยาวกวา่ 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดารา้นรวงตา่งๆ ตกแตง่รา้นกันอยา่ง
น่ารัก ดูดี มีกลิ่นอายสไตล์ยุโรปในยุคศตวรรษที่ 19 สนิคา้ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ทอ้งถิ่นที่
สรา้งสรรค์ข ึน้มาเอง เหมาะกับวัยรุ่นและวัยท างาน โดยเฉพาะเสื้อผา้แฟชั่น เครื่องแต่งกาย 
เครือ่งประดับ accessories 

 ถนนชอ้ปป้ิงแบบมงุหลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฮากะตะ ทีช่อ้ปถนนชอ้ปป้ิง Hakata Kawabata 

ป้ิงทีน่ี่จะเล็กกวา่ทีอ่ ืน่ ตลอดทัง้สองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่รอ้ยรา้น 
สนิคา้ก็มเีลอืกซือ้มากมายประเภททัง้เสือ้ผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ท่ัว ๆ ไป ที
เด็ดของที่นี่คอืรา้นที่มสีนิคา้จากเตา้หู ้มทัีง้มาสกเ์ตา้หูท้ี่ข ึน้ชือ่ของที่นี่ และผลติภัณฑน์ ้าเตา้หู ้
แท ้ๆ  ของฟกุโุอกะทีต่อ้งลอง 
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 (Yatai Food Stall) ถเข็นขายอาหารหรอืทีเ่รยีกกันวา่ยา่นซุม้ขายอาหารสไตลย์าไตรมิแมน่ า้ 

ยาไต(Yatai)เป็นหนึง่ในของขึน้ชือ่ของเมอืงฟุกุโอ
กะ โดยท่ัวๆไปรา้นแบบยาไตมักจะมทีีน่ั่งไดแ้ค่ 6-
10 ทีน่ั่งเทา่นัน้ ซึง่มักจะขายอาหารทีส่ามารถกนิได ้
เร็วๆแตอ่ยูท่อ้ง ท่ัวทัง้เมอืงฟกูโุอกะจะมอียูป่ระมาณ 
150 รา้น แต่บริเวณที่น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบัน
กลายเป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วของเมอืงไปแลว้ ก็
คอืแถวตอนใตข้องเกาะนาคาส ุ(Nakasu Island) ที่
อยูก่ลางเมอืงฟกูโุอกะ เพราะจะมรีา้นอาหารแบบยา
ไตรวมกันอยูป่ระมาณ 10 รา้นตลอดทางเดนิรมิน ้าที่
ไดบ้รรยากาศด ี

อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั           Fukuoka Area Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่5 สนามบนิฟกุโุอกะ – กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้             น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ 

ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ 08.25 เทีย่วบนิที ่SL315 ไทยไลออ้นแอร ์  มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง  

 เดนิทางถงึ 12.35         กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มืสนามบนิดอนเมอืง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

8 – 12 ม.ค. 2020 19,999 13,999 8,900 

11 - 15 ม.ค. 2020 19,999 13,999 8,900 

16 - 20 ม.ค. 2020 20,999 14,999 8,900 

23 - 27 ม.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2020 21,999 15,999 8,900 

1 - 5 ก.พ. 2020 21,999 15,999 8,900 

6 - 10 ก.พ. 2020 

ตดิวนัหยดุ ลางาน 1 วนั 
25,999 19,999 8,900 

9 - 13 ก.พ. 2020 25,999 19,999 8,900 

14 - 18 ก.พ. 2020 21,999 15,999 8,900 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 - 23 ก.พ. 2020 21,999 15,999 8,900 

24 - 28 ก.พ. 2020 21,999 15,999 8,900 

26 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2020 21,999 15,999 8,900 

28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2020 21,999 15,999 8,900 

3 - 7 ม.ีค. 2020 21,999 15,999 8,900 

5 - 9 ม.ีค. 2020 21,999 15,999 8,900 

7 - 11 ม.ีค. 2020 21,999 15,999 8,900 

11 - 15 ม.ีค. 2020 21,999 15,999 8,900 

13 - 17 ม.ีค. 2020 21,999 15,999 8,900 

17 - 21 ม.ีค. 2020 20,999 14,999 8,900 

19 - 23 ม.ีค. 2020 18,999 12,999 8,900 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้
การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอ
วซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด  (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.)

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (ค่าทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และ พรอ้มกับเตรยีมกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท 

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิ

ระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม
ก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 

ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรวษัทฯ ขอวาวนววทธวท์ี่จะ

เปลีย่นแปลารายละเอยีดบาาประการในทัวรน์ี้ เ ือ่เกวดเหตจุ าเป็นวดุวววัยจนไ อ่าจแกไ้ขได ้และจะไ รั่บผวดชอบใดๆ 

ในกรสีทีว่ญูหาย วญูเวยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือควา รับผวดชอบขอาหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัต วเหตุวดุว ววัยบาา

 ประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุาาน, ภัยธรร ชาตว, การจลาจลตา่าๆ เป็นตน้
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ

 บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้

 

Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทีย่ว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เทีย่ว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทีย่ว) 

หมายเหตสุ าคญั !!! ในการอพัเกรดทีน่ ัง่ของ สายการบนิไลออ้นแอร์
แบบต ัว๋กรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ าการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุป๊แลว้เทา่น ัน้ ไมส่ามารถ

จอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถการนัตที ี่

น ัง่ใหลู้กคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุป๊แลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็คทีน่ ัง่ และ

ท าการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ 
 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการ
มคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
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 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื สว่นใดส่วนหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนื

ค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถบัส
น าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ 
จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด 

เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตร

โดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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