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FUKUOKA HUIS TEN BOSCH YUFUIN 5D3N 
ทวัร ์เรียล เรยีล... ฟกุโุอกะ เทีย่วนีไ้มม่แีผว่ 
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20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินดอนเมือง 

เคานเ์ตอร  ์สายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

23.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ 

FD 236 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.30 

ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรมทวัร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบนิดอนเมือง-สนามบินฟุกโุอกะ - - -  

2 สนามบินฟุกโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุเท็นมงัก+ุ

สตารบ์ัค Concept Store-ศาลเจา้ยโูทคอิุนา

ร-ิเฮาสเ์ทนบอช-Mitsui Shopping Park 

LaLaPort+ถา่ยรปูกบัหุ่นกนัดัม้ 

- 🍽 
 

- Hotel Monte Hermana 

Fukuoka 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 วัดนนัโซอิน-DUTY FREE-เมืองยฟุูอิน-

หมูบ่า้นยฟุูอินฟลอรัล-ทะเลสาบคินริน- 

บ่อน า้รอ้นเบปปุ-เมืองฟุกโุอกะ 

🍽 
 

🍽 
 

- Hotel Monte Hermana 

Fukuoka 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

4 อิสระเต็มวัน 🍽 
 

- - Hotel Monte Hermana 

Fukuoka 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินฟุกโุอกะ-สนามบินดอนเมือง 🍽 - -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
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07.05 น. คณะเดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ชม. ควรปรบันาฬิกาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ (Dazaifu Tenmangu 

Shrine) เมืองฟูกูโอกะ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในศาลเจา้ที่ส  าคัญที่สุดจากบรรดาศาล

เท็นมังกุทั่วญ่ีปุ่ นนับรอ้ยแห่ง ที่นี่เป็นที่ประทับของดวงวิญญาณท่าน “สึกาวาระ มิชิซาเนะ” 

ปราชญค์นส าคญัในยุคเฮอนั ที่ปัจจบุนัถกูเชิดชใูหเ้ป็นเทพแห่งการศกึษา ฉะนัน้ศาลเจา้แห่งนี ้

ก็เลยเป็นที่ที่นกัเรียนนกัศึกษานิยมมาขอพรกนั จะไดเ้รียนเก่ง สอบผ่าน หรือสอบเขา้ติดในที่ที่

หวังไว ้ว่ากันว่า ถา้ลูบหัวรูปป้ันวัวแลว้จะท าใหเ้ราหวัดี และยังมีรา้นกาแฟชื่อดัง “สตารบ์คั” 

Concept Store ที่โด่งดังจนไดร้บัการกล่าวว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่สวยที่สุดของญ่ีปุ่ น จุดเด่น

ที่สุดของรา้นนีก้็คือการสรา้งโดยใชค้อนเซ็ปต ์"คิกุมิ (Kigumi)" ตัง้แต่ประตูทางเขา้ไปจนถึง

ภายในตวัรา้น ซึ่ง "คิกุมิ" นัน้เป็นเทคนิคสถาปัตยกรรมของญ่ีปุ่ นดัง้เดิมที่ใชไ้มม้าประกอบเขา้

ดว้ยกนัเป็นโครงบา้นเรือนโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว แต่ใชเ้พียงแค่การการเจาะรู บากรอย

ต่างๆ ตามท่อนไมเ้ท่านัน้ จากนัน้น าท่านสู ่ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) ศาล

เจา้เก่าแก่ของเมืองซากะ (Saga) ถูกสรา้งขึน้เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซึ่งเป็นศาลเจา้ที่ยู่

ศาสนาพุทธนิกายชินโต และยังเป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ และส าคัญเป็นอันดับ 3 รองมา

จาก ศาลเจา้ฟชูิมิอินาร ิในเกียวโต และศาลเจา้คะซะม่าอินาร ิในอิบาระกิ ที่มีอายหุลายรอ้ยปี 

โดยศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นท่ีประทับของเทพเจา้ศักดิ์สิทธิ์ ท าใหม้ีผูค้นจ านวนมากมักจะนิยมมา

สักการะขอพรเพื่อใหท้ั้งการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร และธุรกิจต่างใหม้ีความส าเร็จ

วนัท่ีสอง   สนามบินฟกุโุอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟเุทน็มงัก-ุศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ-เฮาสเ์ทนบอช- Mitsui 

Shopping Park LaLaPort+ถ่ายรปูกบัหุ่นกนัดัม้ 

https://www.jubileetravel.co.th/search-tour/?code=%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://www.jubileetravel.co.th/search-tour/?code=%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://www.talonjapan.com/fushimi-inari-shrine/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/kyoto/
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อย่างไม่ขาดสาย แถมที่นี่ยงัถือเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆ ของเมืองนี ้ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดใูบไม้

ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไมร้่วง ที่ใบไมจ้ะเปลี่ยนเป็นสีสม้แดงที่สวย

ตะลึง มีอีกจุดที่เมื่อมาแลว้ตอ้งไปเช็กอิน คือ ตรงส่วนหนา้ศาลเจา้ มีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น า้

สายเล็กๆ เป็นจดุถ่ายภาพที่สวยงามส าหรบัผูม้าเยือนเลยทีเดียว    
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เฮาสเ์ทนบอช (Huis Ten Bosch) (รวมค่าเขา้) สวนสนุกขนาด

มหึมา ที่ตัง้อยู่ใกลเ้มืองซาเซโบจงัหวดันางาซากิ เรียกไดว้่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของสวนสนุก

ในญ่ีปุ่ น ไดบ้รรยากาศประหนึ่งอยู่ประเทศฮอลแลนด ์เนื่องจากมีการออกแบบตกึอาคารต่างๆ 

รวมไปถึงดึงเอาไฮไลท์เด็ดๆ มารวมกันภายในสวนสนุกแห่งนี ้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะ

สถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยุโรป โดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนดอ์ย่าง คลอง ท่าน า้ สวน 

บา้นเรือน อาคารต่างๆ และกงัหนัลม นอกจากจะมีสวนสนุกเป็นตวัชูโรงแลว้ ยงัจะมีโรงแรม 

รา้นอาหารหลายแห่ง ทั้งภายในสวนสนุก และขา้งๆสวนสนุก สวนสนุกแห่งนีย้ังมีโรงแรม

ขนาดใหญ่ และก่อสรา้งสไตลย์ุโรปใหบ้ริการหลายแห่ง ทัง้ยงัมีการประดบัตกแต่งใหส้วยงาม

แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล อย่างฤดูใบไมผ้ลิจะมีเทศกาลดอกทิวลิป ว่ากันว่ามีดอกไม้

มากถึง 3 แสนดอก และตน้ไมอี้กกว่า 4 แสนตน้ และงานดอกไมไ้ฟช่วงหนา้รอ้นนัน้ ก็บอกเลย

ว่าสวยงาม ฟินไม่แพ้ที่ไหนๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Mitsui Shopping Park LaLaPort 

Fukuoka ถ่ายรูปเช็คอินกับ RX-93FFN GUNDAM หรือเรียกสั้นๆ ว่า V GUNDAM (นิว

กนัดัม้) สงู 24.8 เมตร ประจ าการอยู่ที่หนา้หา้งสรรพสินคา้เด่นเป็นสง่า พลาดไม่ไดก้บัการปัก

หมดุ GUNDAM PARK FUKUOKA ตัง้อยู่ที่ชัน้ 4 ของศนูยก์ารคา้ เรียกไดว้่าเป็นแหล่งกนัดัม้

ที่จดัเต็มทกุอย่าง ทัง้เรื่องขอ้มลูต่างๆ ของกนัดัม้ ความบนัเทิง และความสนุกสนานแบบฉบบั

สวนสนุกแนวกันดั้ม และสินค้าที่เก่ียวกับกันดั้มนานาชนิด ซึ่งศูนย์การค้าแห่งนี ้มีรา้นค้า

หลากหลายแบรนดท์ี่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว เช่น เสือ้ผา้แบรนด ์GU, Uniqlo รวมไปถึงแบ

รนดต่์างประเทศ รา้นรองเทา้ ABC เป็นตน้ ไม่ว่าจะสายอนิเมะ สายกลอ้ง สายบิวตี ้ก็มีสินคา้

หลากหลายใหเ้ลือกสรรตามอธัยาศยั 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก  Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
 

https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทอง

ส ารดิขนาดใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ น หรืออาจจะของโลกเลยทีเดียว ยงัมีรูปป้ันพระพทุธรูปอ่ืนๆ อีก

เยอะมากในวัดแห่งนี ้แต่ที่ท าใหว้ัดนีม้ีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ วดันีเ้ป็นจุดเริ่มตน้ของเสน้ทาง

แสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู พระพทุธรูปนอนนีย้าว 41 เมตร สงู 11 และหนกัถึง 300 ตนั 

มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกบัรูปป้ันพระใหญ่เมืองนารา และคามาครูะ สรา้งขึน้เมื่อปี 

1995 ซึ่งโดยทั่วๆไปพระพุทธรูปในญ่ีปุ่ นมักจะเป็นแบบนั่ง แต่ที่พระพุทธรูปนีเ้ป็นแบบนอน

พระวัดนันโซอินนัน้ ไดบ้ริจาคเงินช่วยเหลือพระในประเทศพม่าหลายครัง้ จึงมีการตอบแทน

ดว้ยการส่งตอบแทนดว้ยการส่งพระสารีริกธาตุมาให ้วัดนันโซอินจึงสรา้งพระพทุธรูปนอนที่

วนัท่ีสาม   วดันันโซอิน-DUTY FREE-เมืองยูฟอิุน-หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรลั-ทะเลสาบคินริน-บ่อน ้าร้อนเบป

ป ุ(เข้าชม 2 บ่อ) 

https://www.talonjapan.com/great-buddha-of-kamakura/


 
 

RJ-FD001 

 

เป็นที่นิยมในประเทศพม่าขึน้มาเป็นที่เก็บ และยงัว่ากนัว่าเงินที่ใชใ้นการสรา้งนัน้มาจากเจา้

อาวาสที่ชนะล็อตเตอรี่หลายครัง้อีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ DUTY FREE เมืองฟุกุโอ

กะ ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากของใชม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑด์ูแลผิว 

หรือวิตามินบ ารุงต่างๆ มากมาย  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง เมืองยูฟุอิน (Yufuin) เมืองออนเซ็นชื่อดังของจังหวัดแห่งออ

นเซ็นอย่างโออิตะ ซึ่งจากในเมืองสามารถมองเห็นภูเขายุฟุดาเกะตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ 

ออกจากตวัเมืองไปนิดเดียวก็มีทิวทศันช์นบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที่ยวพกัผ่อน  น าท่าน

เดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล (Yufuin Floral Village) แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากๆ 

แห่งนึงเลยก็ว่าได ้เพราะที่นี่นั้นฮอตฮิตติดลมบน จนกลายมาเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารก์ของคิวชู 

ที่ใครไปใครมาต้องแวะมาปักหมุดให้ได้ โดยหมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัลแห่งนี ้  จะเป็นหมู่บ้าน

จ าลองสไตลย์ุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บา้นอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสาย

เล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสดุๆส าหรบัเดินชมชิลๆ แถมจุดถ่ายรูป

สวยๆ มากมาย มีทัง้รา้นอาหารบรรยากาศเก๋ๆ และรา้นขายของที่ระลึกแฮนดเ์มดไม่เหมือน

ใคร เช่น Alice Tea Room รา้นคา้พรอ้มคาเฟ่สดุชิค บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่า และจิบน า้ชา

กบั Mad Hatter ไหนจะสินคา้เยอะแยะที่แตม้ลวดลายสไตลอ์ลิส ตวัอย่างเครื่องประดับลาย

กุ๊กกิ๊ก มีใหเ้ลือกจับจองมากมาย รา้นขนมที่หลุดออกมาจากเรื่อง Kiki’s Delivery Service 

กลิ่นหอมของขนมปังอบอวลน่ากินสดุๆ สวมบทเป็น Kiki ขี่ไมก้วาดแลว้ซือ้ไปชิมกนัได้ตามใจ

ชอบ เดินไปสุดทางของย่านรา้นคา้ต่างๆ ท่านก็จะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) 

เป็นทะเลสาบขนาดกลางโดยมีภเูขาเป็นฉากหลงั โดยถา้อยากนั่งชิลๆ พรอ้มทานอาหารญ่ีปุ่ น

ไปพร้อมกัน ก็ยังมีร ้านอาหารไว้คอยบริการ รสชาติอาหารว่าดีแล้ว แต่วิวแสนล้านชัดๆ

ตรงหน้านั้นว่าดีกว่า หรือยังสามารถไปแวะศาลเจา้เทนโซ (Tenso Shrine) ซึ่งเป็นศาลเจา้

เล็กๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบ เพียงแค่เดินไปตามทางริมทะเลสาบ เรียกไดว้่าหมู่บา้นยูฟุอินฟลอรลั 

เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของทั้งสไตลย์ุโรป และญ่ีปุ่ น อีกทั้งวิวยังดีงามเหมาะแก่การมาชมวิว

พักผ่อนอย่างแทจ้ริง หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบปปุ (Beppu Jigoku) (เขา้

ชม 2 บ่อ) เป็นบ่อน า้พุรอ้นหลากสี ซึ่งมีทั้งหมด 8 บ่อ ซึ่งเป็นสถานที่ขึน้ชื่อของเบปปุ ใน
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จงัหวดัโออิตะ คนที่นี่เรียกว่า จิโกก ุเมกรุ ิ(Jigoku Meguri) หรือบ่อนรกนั่นเอง แต่ละบ่อก็จะมี

ลกัษณะ และสีของน า้ที่แตกต่างกนัไป ซึ่งลว้นเกิดจากธรรมชาติมาแลว้กว่าพนัปี โดยน า้พรุอ้น

หนึ่งใน 8 แห่ง ที่มีชื่อเสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของที่นี่ ก็คือ บ่อน า้พรุอ้นสีเลือด (Blood Pond 

Hot Spring) หรือ ชิโนอิเกะ จิโกกุ (Chinoike Jigoku) บ่อน า้พรุอ้นสีแดงคลา้ยกบัสีเลือด เกิด

จากน า้แร่ใสบริสุทธิ์ไหลมารวมกับแร่ธาตุธรรมชาติเขม้ขน้ ท าใหเ้กิดเป็นสีชาเกือบแดงท่ีดู

เหมือนสีสนิมขึน้มาพรอ้มปลอ่ยไอรอ้นระออุอกมาตลอดเวลา อมุิ จิโกก ุ(Umi Jigoku) บ่อนรก

อมุิจิโกกจุะใหญ่ที่สดุในบรรดาบ่อน า้พรุอ้นทัง้หมด มีความลกึประมาณ 200 เมตร น า้จะเป็นสี

น า้เงินโคบอลตห์รือคล้ายกับสีของน า้ทะเลมีการละลายของซัลเฟตท าใหม้ีสีฟ้า อุณหภูมิ

ประมาณ 98 องศา ดว้ยความรอ้นระดับนีค้วันสีขาวก็จะขึน้โขมง และนอกจากนั้นยังมีบ่อ

ต่างๆ ดังนี ้ทัตสึมากิ จิโกกุ Tatsumaki Jigoku (นรกทอรน์าโด), ชิราอิเกะ จิโกกุ Shiraike 

Jigoku (นรกบ่อขาว), โอนิอิชิ โบสุ จิโกกุ Oniishi Bozu Jigoku (นรกพระปีศาจหิน), โอนิยา

มะ จิโกกุ Oniyama Jigoku (นรกหุบเขาปีศาจ), คามาโดะ จิโกกุ Kamado Jigoku (เตาไฟ

นรก) และ ยามะ จิโกก ุYama Jigoku (หบุเขานรก) จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเมืองฟกุโุอกะ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 

 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 
*** อิสระเต็มวัน หรือจะเลือกเดินเล่น ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย *** (ไม่มีรถบัสบริการ) 

- Canal City Hakata อาณาจกัรหรูแห่งการชอ้ป และความบนัเทิงหลายรูปแบบที่รวมไวใ้นที่

เดียว ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทั้งแบรนดญ่ี์ปุ่ นแท้ 

และแบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 รา้น หรือจะแวะเติมพลัง ก็มีรา้นอาหารเปิดบริการ

หลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกว่าศูนยอ์าหารที่ 

วนัท่ีส่ี    อิสระเตม็วนั 
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ขายเฉพาะราเมนก็ไม่ว่ากัน ใครชอบรา้นไหนเลือกไดต้ามสะดวก และเป็นอีกแหล่งที่มีฮากะ

ตะราเมงใหล้องชิมกนัดว้ย  

- Marinoa City Outlet ชอ้ปป้ิงมอลลร์ิมทะเลแห่งใหญ่นีต้ัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองฮา

กะตะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ท้องถิ่น แต่ก็มีแบรนด์อินเตอรบ์างส่วน เช่น Coach, Gap, 

Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีทัง้ที่เป็นเอาทเ์ล็ต และเป็นช็อปธรรมดา ซึ่งสว่นใหญ่เนน้

แฟชั่นดีไซน ์ทัง้รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ ชุดกีฬา นอกจากนีย้งัมีเครื่องใช้ และของตกแต่งบา้น 

ของใช้ส  าหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี ้ยังมีเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ไว้คอย

ใหบ้รกิารอีกดว้ย 

- Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใตดิ้นสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ่ที่

มีรา้นคา้ใหเ้ลือกชอ้ปกันอย่างจุใจมากกว่ารอ้ยรา้น แบ่งเป็นบล็อคๆ ตั้งเรียงรายซา้ย-ขวา

ตลอดทางเดินความยาวกว่า 600 เมตร บรรยากาศโดยรวม และบรรดารา้นรวงต่างๆ ตกแต่ง

รา้นกนัอย่างน่ารกั ดดีู มีกลิ่นอายสไตลย์ุโรปในยุคศตวรรษที่ 19 สินคา้ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์

ทอ้งถิ่นที่สรา้งสรรคข์ึน้มาเอง เหมาะกับวัยรุ่น และวัยท างานโดยเฉพาะเสือ้ผา้แฟชั่น เครื่อง

แต่งกาย เครื่องประดบัมากมาย 

- ถนนช้อปป้ิง Hakata Kawabata ถนนชอ้ปป้ิงแบบมงุหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุของฮากะตะ ที่ช้

อปป้ิงที่นี่จะเล็กกว่าที่อ่ืน ตลอดทัง้สองขา้งทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ย

รา้น สินคา้ก็มีเลือกซือ้มากมายประเภททัง้เสือ้ผา้ ของกิน ของใช ้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ทั่วๆ 

ไป ทีเด็ดของที่นี่คือรา้นที่มีสินคา้จากเตา้หู ้มีทัง้มาสกเ์ตา้หูท้ี่ขึน้ชื่อของที่นี่ และผลิตภณัฑน์ า้

เตา้หูแ้ท้ๆ  ของฟกุโุอกะที่ตอ้งลอง  

- ย่านซุ้มขายอาหารสไตลย์าไตริมแม่น ้า (Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือที่เรียก

กนัว่ายาไต (Yatai) เป็นหนึ่งในของขึน้ชื่อของเมืองฟุกโุอกะ โดยทั่วๆ ไปรา้นแบบยาไตมักจะมี

ที่นั่งไดแ้ค่ 6-10 ที่นั่งเท่านัน้ ซึ่งมกัจะขายอาหารท่ีสามารถกินไดเ้รว็ๆ แต่อยู่ทอ้งทั่วทัง้เมืองฟุกุ

โอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 รา้น แต่บริเวณที่น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในแหล่ง

ท่องเที่ยวของเมืองไปแลว้ ก็คือแถวตอนใตข้องเกาะนาคาส ุ(Nakasu Island) ที่อยู่กลางเมือง

ฟกุุโอกะ เพราะจะมีรา้นอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 รา้น ตลอดทางเดินริมน า้ที่

ไดบ้รรยากาศดีมากมาย  
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*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย *** 
ทีพั่ก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ... 

 08.15 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่  

FD 237 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.50 

ชั่วโมง 

11.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า   เมืองฟุกโุอกะ-สนามบินฟุกโุอกะ-กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 
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*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

**ท่านใดมีเทีย่วบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่าน้ัน** 

** ทัง้นีห้ากสายการบิน หรือเทีย่วบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคา่เสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครือเดียวกนักบัเทีย่วบนิหลกัเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบนิทีท่าง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวรท์ีเ่ร่ิมเดินทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไมนั่บรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ  และให้แจ้งต่อ

พนักงานขายล่วงหน้ากอ่นท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการยืนยันเทีย่วบนิหลัก 
และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก ์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง Ticket PNR 
รำคำ 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 2 ปี พกัเด่ียว 

22-26 มิถนุำยน 66 D77IHQ 26,919.- 6,900.- 8,900.- 

06-10 กรกฎำคม 66 Y493WP 25,919.- 6,900.- 8,900.- 

20-24 กรกฎำคม 66 N7C83Q 26,919.- 6,900.- 8,900.- 

27-31 กรกฎำคม 66 (วนัหยดุ) R69VNW 27,919.- 6,900.- 8,900.- 

10-14 สิงหำคม 66 (วนัหยดุ) Z2NVTF 27,919.- 6,900.- 8,900.- 

11-15 สิงหำคม 66 (วนัหยดุ) SYE4GX 27,919.- 6,900.- 8,900.- 

07-11 กนัยำยน 66 X3ZNJS 26,919.- 6,900.- 8,900.- 

21-25 กนัยำยน 66 TYYM8X 26,919.- 6,900.- 8,900.- 
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อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการยื่นรอ้ง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ  ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบรษิัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขั้นต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
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1. เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 1 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองทีน่ั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ีซื่อ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยน
ชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดินทางด้วยเทีย่วบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่
สามารถใช้เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่1.1 ได้ 

 

      2.      เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซ่ึงเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผู้์ขาย และบริษัททัวรผู้์ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 1 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน)   
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 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  

        

     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามรถใช้
เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่2.1 ได้ 

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภัยพิบตั ิ

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ เชน่ พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองทีท่่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถทีจ่ะน า

เหตกุารณด์งักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปไดต้ามทีบ่ริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตัน้ัินจะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุไว  ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้
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ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบัได ้และการจัดทีน่ั่ง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได ้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี ้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั

เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบรษิัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 
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1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า

ทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเทีย่วใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วที่พ านกั

อยู่ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
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1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้อง และความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้า และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ใหไ้ด ้

10. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
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11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยว และชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึ่งอาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเริ่มในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านทีม่อบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเทีย่ว และบริการ *** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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