
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงสู ่ฟกุโุอกะ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารนํ �าหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครื+องท ั�งไป-กลบั 

ถา่ยรปู เช็คอนิ บอ่เดอืดสฟ้ีาจโิกก ุ1ใน 8บอ่ ของเมอืงเบ็ปป ุ
สะพานแขวนโคโคโนเอะยเูมะ เป็นสะพานแขวนที+สงูและยาวที+สดุ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ชอ้ปมนัส ์สน ั+นเมอืง เอา้ทเ์ล็ต เท็นจนิ + ยา่นการคา้ยเูมะทาวน ์

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ี+ปุ่ น + อสิระทอ่งเที+ยวชอ้ปปิ� งเต็มวนั 

WIFI FREE ON BUS � นํ �าดื+มบรกิารวนัละ 1 ขวด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที+ยง คํ+า โรงแรมที+พกั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
( SL314 : 23.55-07.20 ) 

    

2 
สนามบนิฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – สะพานแขวน โค
โคโนเอะ – หมูบ่า้นยฟูุอนิ - เบปป ุ– ยเูมะทาวน ์– แชอ่อน
เซ็น 

บน
เครื	อง   

Beppu Station 
(ONSEN) 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ขุมนรกเบปปุจโิกก ุ(ชม 1 บอ่สฟ้ีา) - โทซุพรเีมี+ยม เอา้ท ์

เล็ท – วดัโทโชจ ิ– DUTY FREE – ชอ้ปปิ� งยา่นเท็นจนิ 
   

Fukuoka Area hotel
หรอืเทยีบเทา่ 

 
4 
 

อสิระทอ่งเที+ยว หรอื ชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั    
Fukuoka Area hotel

หรอืเทยีบเทา่ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั_วเครื+องบนิภายในประเทศ เพื+อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที+ยวบนิเพื+อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที+กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื�อต ั_วเครื+องบนิประเภทที+สามารถ
เลื+อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื+องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เที+ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที+ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี+ยนแปลง ซึ+งสายการบนิ
พจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตุผลเหล่านี� อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิeท ี+จะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ+ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 

วนัที+ 1 กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 พรอ้มกันที	 สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสาร ระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์
สายการบนิไทยไลออ้น แอร ์โดยมเีจา้หนา้ที	ของบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวกในการเชค็อนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัที+น ั+งของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกที+น ั+งได ้
และทางสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซึ+งทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 

23.55 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญี	ปุ่ น โดยสายการบนิไลออ้น แอร ์เที	ยวบนิที	 SL314  
  

** สําคญัมาก !! ประเทศญี+ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 

 

วนัที+ 2 สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – ถา่ยรปูสะพานแขวนโคโคโนเอะยเูมะ - 

หมูบ่า้นยฟูอุนิ – เมอืงเบปป ุ– ยเูมะทาวน ์– แชอ่อนเซ็น 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญี	ปุ่ น หลงัผา่นขั �นตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทติย์อุทัย ใครไดไ้ปสัมผัสแลว้จะ

หลงใหลเสน่หข์องเมอืงนี�ที	แมจ้ะเต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้า แตก็่แฝงกลิ	นอายของวฒันธรรมโบราณอนั
สงบเงยีบ เมอืงเล็กๆ แหง่นี�จงึมทีั �ง 2 อารมณ์ใหนั้กทอ่งเที	ยวไดส้มัผัสเสน่หข์องฟกูโูอกะ ซึ	งเลื	อง

ชื	อจนไดรั้บการจัดอันดับของนติยสาร ASIA Week ใหเ้ป็นเมอืงที	น่าอยูท่ี	สดุในเอเชยี ชม “ศาล

เจา้ดาไซฟ”ุ วดัชนิโตเกา่แกแ่ละมชีื	อเสยีงที	สดุของจังหวดัฟกุโุอกะ เป็นที	สถติของเทพเจา้แหง่

ความรู ้จงึมนัีกเรยีนนสิติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพื	อการศกึษาไมเ่วน้แตล่ะวัน ในฤดใูบไมผ้ลิ

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

บน

   

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ภายในวัดมีตน้บ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ตน้ เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทั	วบรเิวณวัด ให ้
บรรยากาศที	แสนรื	นรมย ์ดา้นหนา้ศาลเจา้ม ีรปูหลอ่ววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยูบ่นแทน่ดว้ยความเชื	อ
ที	วา่ ถา้ลบูหัววัวแลว้จะมปัีญญาดแีละมสีขุภาพแข็งแรง ใครตอ่ใครจงึพากนัลบูหัววัวตัวนี�ดว้ยความ
เอ็นด ู 
อสิระใหท้า่นได ้“ชมและซื�อ” สนิคา้ของฝากของที	ระลกึที	เป็นสนิคา้พื�นเมอืงที	รา้นคา้กวา่ 100 รา้น
บรเิวณหนา้วัดรวมถงึรา้นขนมขึ�นชื	ออยา่ง อเูมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานที	ทําจากถั	งแดงหอ่แป้งขา้ว
เหนียวแลว้นําไปปิ�ง หรอืจะเลอืกซื�อ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ที	ทําจากกระดาษปั�นเป็นกอน้และระบาย
ตกแตง่เป็นรปูหนา้ คนญี	ปุ่ นเชื	อวา่ เป็นตุก๊ตานําโชค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ า ท่ า น แ ว ะ ช ม แ ล ะ ถ่ า ย รู ป 

สะพานแขวนโคโคโนเอะยู

เมะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชม.) เป็นสะพานแขวนที+สูง

และยาวที+สดุสําหรบัการเดนิใน

ญี+ปุ่ น มันตั �งอยู่ในเมืองโคโคโน
เอะ เขตคูซู โออติะ เป็นสะพาน
แขวนที	สูง173เมตร ความยาว 
390เมตร มันถูกออกแบบให ้
รอง รับนํ� าหนักของประชาชน 
1,800คนตอ่ครั �ง จากสะพานคณุสามารถเห็นนํ �าตกชนิโดอุ ที	ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นหนึ	งในรอ้ยนํ�าตก
ของญี	ปุ่ น บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นคา้เรียกกันว่า "Tenku-kan 1" (จําหน่ายขนมขบเคี�ยว,อาหาร
กลางวัน และของที	ระลกึ) และ "Tenku-kan 2" (จําหน่ายพืชผลที	เก็บในบรเิวณนั�น) ซึ	งคุณ
สามารถเพลดิเพลนิกับการชอปปิ�ง ที	 Tenku-kan 2 พวกเขายังมบีรกิารอาหารวา่งที	ทําจากสนิคา้
ในทอ้งถิ	นอกีดว้ย 

อสิระอาหารกลางวนั ณ บรเิวณสะพานแขวน 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กนัที	 หมูบ่า้นยฟูุอนิ หมูบ่า้นนอ้ยน่ารักๆ ในหบุเขา
อันแสนอบอุน่ มรีา้นขายของเรยีงรายสองขา้งทางใหไ้ดเ้ลอืกชมิ ชม แชะถ่ายรูปกันเพลนิๆ และ
ถ่ายรูปสวยๆ  ราวภาพวาดในฝันที	ทะเลสาบครินิ ที	ไม่ห่างจากหมู่บา้นยูฟุอนินัก อสิระเดนิชม 

หมูบ่า้นยฟูอุนิฟลอรร์ลั หมูบ่า้นจําลองสไตลย์โุรปโบราณ  
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
    
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางไป จงัหวดัโออติะ เมอืงเบปปุ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ยเูมะทาวน ์ซึ	งเป็น
ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ ่ภายในมรีา้นอาหาร รา้นขายเครื	องสําอาง กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ รวมไปถงึ
ผลติภัณฑเ์วชสําอาง ยารักษาโรคซึ	งเป็นที	นยิมและรา้นคา้ปลอดภาษีภายในศนูยก์ารคา้นี�อกีดว้ย  
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั 

อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ยเูมะทาวน ์

ท ี+พกั          Beppu AREA HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแช่นํ �าแร่ธรรมชาต  ิเชื	อว่าถา้ไดแ้ช่นํ�าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 

        

 

 

 

 

 
 
 

วนัที+ 3 ยูมจิโิกกุ (รวมคา่เขา้ชม 1 บอ่สฟ้ีา) - โทซุพรเีมี+ยม เอา้ทเ์ล็ท – วดัโทโชจ ิ– 

DUTY FREE – ชอ้ปปิ� งยา่นเท็นจนิ 

เชา้           รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําทา่นชม บอ่ทะเลเดอืด ยมู-ิจโิกกุ (UmiJigoku) ซึ	งเป็น 1 ใน 8 บอ่นํ�าพุรอ้นชื	อ

ดัง ยูม ิจโิกก ุเป็นบ่อนํ�ารอ้นสฟ้ีาเหมอืนนํ�าทะเล ดว้ยความลกึ 150 เมตร กําเนดิขึ�นหลังจากการ
ระเบดิของภเูขาไฟเมื	อ 1,200 ปีกอ่น มสีว่นประกอบของแรโ่คบอลต ์ควันสขีาวพวยพุ่งขึ�นมารอบๆ 
บอ่ตลอดเวลา อณุหภมูขิองนํ�าสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้บอ่นี�แมนํ้�าจะรอ้น
เกนิกวา่จะลงไปแชไ่ด ้แตก็่มผีงนํ�าแรว่างจําหน่ายในรา้นขายของที	ระลกึ ใหนํ้าไปละลายนํ�าอาบเอง



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ที	บา้นได ้สรรพคณุทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั	งและรักษาโรคผวิหนังได ้กอ่นออกมาอยา่ลมืไปน ั+งแช่

เทา้ในบอ่นํ �ารอ้นใตศ้าลา (ออนเซ็นเทา้) จะทําใหรู้ส้กึสบายเทา้ และมแีรงเดนิเที	ยวตอ่ไป ซึ	ง

ใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเที	ยวฟร ีจะนั	งแชน่านเทา่ใดก็ได ้(รวมคา่เขา้ชมบอ่นํ �าแร ่1 บอ่) 

นําท่านเดินทางไปยัง โทซุ พรเีมี+ยม เอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั �งอยูท่ี	เมอืงซากะ (Saga) เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปปิ�งเอา้ทเ์ล็ตครบ
วงจรที	ย ิ	งใหญอ่กีแหง่นงึของควิช ู(Kyushu) ใหท้กุทา่นชอ็ปปิ�งกนัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย โดยเอา้ท์
เล็ตแหง่นี�มสีนิคา้จะมใีหเ้ลอืกหลากหลาย ตั �งแตร่ะดับพรเีมี	ยมจนไปถงึทั	วๆ ไป ซึ	งจะมรีา้นคา้ของ
แบรนดช์ั �นนําและแบรนดท์อ้งถิ	นมากกวา่ 150 รา้น ใหเ้ลอืกชอ็ปกันแบบจใุจ พรอ้มโปรโมชั	นเดน่ๆ 
ตลอดทั �งปี มคีรบทั �งผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่า่จะเป็น เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื	องสําอาง 
อ ย่ า ง  Coach, Armani, Timberland, Burberry, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 
Samsonite และอื	นๆ อกีมากมาย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 อสิระอาหารเที+ยงตามอธัยาศยั ณ เอาทเ์ลท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านสู่  วดัโทโชจิ (Tochoji Temple) หรือมีอีกชื	อหนึ	งว่า  “นานกาคุซนั 

(Nangakuzan)” นับเป็นวัดที	ตั �งอยูใ่นตัวเมอืงฟกูโุอกะ ที	โดดเดน่มากอกีวัดหนึ	งเชยีวนะคะ ทั �ง
การที	เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนกิายชนิกอน ของภมูภิาคควิชแูละยังเป็นวัดที	เกา่แกม่ากๆ แหง่



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หนึ	งของญี	ปุ่ นอกีดว้ย ซึ	งวัดนี�นั �นถกูสรา้งขึ�นตั �งแตส่มัยเฮอนั(Heian) โดยพระชื	อดังสดุๆของยคุนั�น
นามว่า “โคโบไดช ิ(Kobo-Daishi)” สิ	งที	ทําใหว้ัดแห่งนี�มชีื	อเสยีงมากๆ อกีประการก็ตรงที	ม ี
พระพุทธรปูน ั+งทําจากไมแ้กะสลกั สูงถงึ 10.8 เมตร และหนกัมากกวา่ 30 ตนั วา่กันวา่เป็น

พระพุทธรูปนั	งทําจากไมท้ี	สงูที	สดุในญี	ปุ่ น หรอืที	หลายๆคนจะรูจั้กกันในชื	อ ฟูกุโอกะ ไดบุสส ึ
(Fukuoka Daibutsu) หรือ พระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ นอกจากความอลังการแลว้การสรา้ง
พระพทุธรปูองคน์ี�ยงัใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 4 ปี เลยทเีดยีว 
 

นําทา่นเดนิทางไปยัง DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้อปุโภค บรโิภค มากมาย ทั �งเสื�อผา้
รองเทา้  เครื	องสําอางใหบ้รกิารอกีมากมาย 
จากนั�นนําท่านเดนิทางไปยัง ยา่นชอ้ปปิ� งเทนจนิ (Tenjin ward) หรือจะเรียกอกีอย่างว่า 

“Downtown Area ของเมอืง ฟูกุโอกะ” ก็ไดซ้ ึ	ง
ย่านแห่งนี�เนี	ยจะเรียกว่าเป็นย่านที	เปรียบเสมอืนหัวใจ
ของเมือง แถมยังถือว่าเป็นย่านที	มีความสําคัญมากๆ 
ของเกาะควิชเูลยทเีดยีว ยา่นนี�มใีหเ้ลอืกเดนิชลิกนัแบบ
จุใจสุดๆไม่ว่าจะเป็นรา้คา้ต่างๆ ที	เรียงรายอยู่เต็มสอง
ขา้งฝั	งถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ๆ มารวมตัว
กันอยูม่ากมายสนิคา้ใหเ้ลอืกซื�อหลากหลายชนดิตั �งแต ่
เครื	องใชไ้ฟฟ้า เสื�อผา้ แบรนเนมดห์นังสอื เครื	องสําอาง
ตา่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 
อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ที+พกั           Fukuoka Area Hotel หรอืเทยีบเทา่  
           
วนัที+ 4 อสิระทอ่งเที+ยว หรอื ชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั  
เชา้           รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (2) 

 อสิระใหท้า่นไดท้อ่งเที+ยวตามอธัยาศยัภายในเมอืงฟกุโุอกะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

 ** อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ+า (เพื+อไมร่บกวนเวลาการชอ้ปปิ� ง) **  

 เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัอสิระชอ้ปปิ�งตามแหลง่ชอ้ปปิ�งชื	อดงั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� Canal City Hakata อาณาจักรหรูแห่งการชอ้ปและความบันเทงิหลายรูปแบบที	รวมไวใ้นที	
เดยีว ทั �งโรงหนัง, game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทั �งแบรนดญ์ี	ปุ่ นแทแ้ละ
แบรนดต์า่งประเทศรวมกวา่ 250 รา้น สว่นใครชอ้ปจนตาลายอยาก 

� แวะเตมิพลัง ก็มรีา้นอาหารเปิดบรกิารหลากหลายประเภท และบนชั �น 5 ม ีRamen Stadium 
หรอืบางคนจะเรยีกว่าศูนยอ์าหารที	ขายเฉพาะราเมงก็ไม่ว่ากัน ใครชอบรา้นไหนเลอืกไดต้าม
สะดวก และเป็นอกีแหลง่ที	มฮีากะตะราเมงใหล้องชมิกันดว้ย นอกจากนี�ยังเป็นสถานที	ถา่ยทํา
ละคร “รักคณุเทา่ฟ้า” 

� Marinoa City Outlet ชอ้ปปิ�งมอลลร์มิทะเลแหง่ใหญน่ี� ตั �งอยูท่างทศิตะวันออกของเมอืงฮา
กะตะ สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์อ้งถิ	นแตก็่มแีบรนดอ์นิเตอรบ์างสว่นนะคะ อยา่ง Coach, Gap, 
Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมทีั �งที	เป็นเอาทเ์ล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซึ	งสว่นใหญ่เนน้
แฟชั	นดไีซน ์ทั �งรองเทา้ กระเป๋า เสื�อผา้ ชดุกฬีา นอกจากนี�ยังมเีครื	องใชแ้ละของตกแตง่บา้น 
ของใชสํ้าหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี�ยงัมเีครื	องเลน่ชงิชา้สวรรคไ์วค้อยใหบ้รกิาร
อกีดว้ย 

� Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใตด้ินสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิ� ง
ใหญ่ที	มรีา้นคา้ใหเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างจุใจกว่ารอ้ยรา้น แบ่งเป็นบล็อคๆ ตั �งเรียงรายซา้ย-ขวา
ตลอดทางเดนิความยาวกวา่ 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดารา้นรวงตา่งๆ ตกแตง่รา้น
กนัอยา่งน่ารัก ดดู ีมกีลิ	นอายสไตลย์โุรปในยคุศตวรรษที	 19 สนิคา้สว่นใหญเ่ป็นแบรนดท์อ้งถิ	น
ที	สรา้งสรรคข์ึ�นมาเอง เหมาะกับวัยรุ่นและวัยทํางาน โดยเฉพาะเสื�อผา้แฟชั	น เครื	องแต่งกาย 
เครื	องประดบั accessories 

� ถนนชอ้ปปิ� ง Hakata Kawabata ถนนชอ้ปปิ�งแบบมงุหลังคาที	เกา่แกท่ี	สดุของฮากะตะ ที	ช ้

อปปิ�งที	นี	จะเล็กกวา่ที	อื	น ตลอดทั �งสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่รอ้ย
รา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซื�อมากมายประเภททั �งเสื�อผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ทั	ว ๆ 
ไป ทเีด็ดของที	นี	คอืรา้นที	มสีนิคา้จากเตา้หู ้มทีั �งมาสกเ์ตา้หูท้ี	ข ึ�นชื	อของที	นี	 และผลติภัณฑนํ์�า
เตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะที	ตอ้งลอง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ยา่นซุม้ขายอาหารสไตลย์าไตรมิแมนํ่ �า (Yatai Food Stall) ถเข็นขายอาหารหรอืที	เรยีกกัน
ว่ายาไต(Yatai)เป็นหนึ	งในของขึ�นชื	อของเมอืงฟุกุ
โอกะ โดยทั	วๆไปรา้นแบบยาไตมักจะมทีี	นั	งไดแ้ค่ 
6-10 ที	นั	งเทา่นั�น ซึ	งมักจะขายอาหารที	สามารถกนิ
ไดเ้ร็วๆแต่อยู่ทอ้ง ทั	วทั �งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่
ประมาณ 150 รา้น แต่บริเวณที	น่าสนใจที	สุดจน
ปัจจุบันกลายเป็นหนึ	งในแหล่งท่องเที	ยวของเมอืง
ไปแลว้ ก็คอืแถวตอนใตข้องเกาะนาคาส ุ(Nakasu 
Island) ที	อยู่กลาง เมืองฟูกุโอกะ  เพราะจะมี
รา้นอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 รา้น
ตลอดทางเดนิรมินํ�าที	ไดบ้รรยากาศด ี

อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ที+พกั           Fukuoka Area Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที+ 5 สนามบนิฟกุโุอกะ – กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้             นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ 

08.25 ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เที	ยวบนิที	 SL315 มบีรกิารอาหารบนเครื+อง  

12.35          เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริู ้
ลมื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ั_ว พกัเดี+ยว 

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 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื+องจากเป็นราคาพเิศษ ** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ+น (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระที+สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 
(ไมม่ที ี+น ั+งบนเครื+องบนิ) 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตั|วเครื	องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื�อเพลงิ 
� คา่ที	พักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังที	ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
� โรงแรมที	พักตามที	ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่อาหาร ดังที	ระบใุนรายการ 
� คา่เขา้ชม ดังที	ระบใุนรายการ 
� คา่รถนําเที	ยว ดังที	ระบใุนรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื	อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื	องดื	ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที	มไิดร้ะบใุนรายการ 

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 
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 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี	ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื	นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื	องจากทางญี	ปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื	นวซีา่เขา้ประเทศญี	ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี	ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี	ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

� หากในภายหลังทางรัฐบาลญี	ปุ่ นประกาศใหย้ื	นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ	ม 2,000 บาท สําหรับการยื	นรอ้ง
ขอวซีา่ 

� ค่าธรรมเนียมในกรณีที	กระเป๋าสัมภาระที	มีนํ�าหนักเกนิกว่าที	สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

� คา่ภาษีนํ�ามัน ที	สายการบนิเรยีกเก็บเพิ	ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั|วเครื	องบนิไปแลว้ 

� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที	หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

� คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ+น (ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระที+สนามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

� ภาษีมลูคา่เพิ	ม 7 % และภาษีหัก ณ ที	จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
เง ื+อนไขการสํารองที+น ั+ง 

� กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

� การชําระค่าทัวรส์่วนที	เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื	องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที	พักและตั|วเครื	องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

� หากทา่นที	ตอ้งการออกตั|วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที	 กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั �ง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที	 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที	เกดิขึ�น รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิ
ระหวา่งประเทศ 

� หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั	งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง
ท่องเที	ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั	วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื	องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
� ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื	องจากเป็นราคาโปรโมชั	น และขอเก็บเงนิทั �งหมด (แตส่ามารถเปลี	ยนชื	อผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิeยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที+ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื+นใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที	จะ
เปลี	ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื	อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ใดๆ ในกรณีที	สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที	นอกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยั
บางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิ+มเตมิ เร ื+องต ั_วเครื+องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื	อนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที	สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที+น ั+งของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้าํหนด ซึ+งทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เที+ยว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เที+ยว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เที+ยว) 

หมายเหตุสําคญั !!! ในการอพัเกรดที+น ั+งของ สายการบนิไลออ้น

แอรแ์บบต ั_วกรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมื+อไดท้ําการสง่ชื+อออกต ั_วแบบกรุป๊แลว้เทา่น ั�น ไม่
สามารถจอง หรอื อพัเกรดที+น ั+งกอ่นการสง่ชื+อออกต ั_วไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ
การนัตทีี+น ั+งใหล้กูคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชื+อออกต ั_วกรุป๊แลว้เทา่น ั�น จงึจะสามารถเช็ค
ที+น ั+ง และทําการอพัเกรดหากที+น ั+งดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีที+น ั+งยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามที+ระบขุา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี+ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี+ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี+ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื+อการทอ่งเที+ยว เยี+ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื+นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื+อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี+ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั|วเครื	องบนิขาออกจากประเทศญี	ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ	งที	ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที	อาจเกดิขึ�นในระหว่างที	พํานักในประเทศญี	ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที	พํานักในประเทศญี	ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที	พํานักในประเทศญี	ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี+ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี+ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่	ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที	จะกระทําในประเทศญี	ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ	งที	ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี	ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี	ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี	จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื+อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที	จะเลื	อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที	มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

� ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ	ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี	ยนเที	ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื	องจากสาเหตตุา่งๆ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ	งของผดิกฎหมาย ซึ	งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

� บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ	งของสูญหาย อันเนื	องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที	ยวเอง  

� เมื	อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื	อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

� กรณีที	ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที	เป็นกรณีพเิศษ 

� รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที	ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ	ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที	พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ	งอาจจะปรับเปลี	ยนตามที	ระบใุนโปรแกรม  

� การจัดการเรื	องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที	เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี	 / ปลอด
บหุรี	ได ้โดยอาจจะขอเปลี	ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี	พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

� กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

� มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

� ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื	องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที	ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการทอ่งเที	ยว อันเนื	องมาจากการกระทําที	สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื	น ๆ  

� กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี	ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ	ม  

� สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี	ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที	ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที	นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ	ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที	ตอ้งเรง่รบี เพื	อใหไ้ดท้อ่งเที	ยวตามโปรแกรม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� เนื	องจากการเดนิทางทอ่งเที	ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ
ขอสงวนสทิธิ� ไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ	งที	ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หาก
ระหวา่งเดนิทาง สถานที	ทอ่งเที	ยวใดที	ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ	งใหท้า่น เนื	องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ย
ไปลว่งหนา้ทั �งหมดแลว้ 

� บรกิารนํ�าดื	มทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริ	มในวันที	 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที	 3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถ
บัสนําเที	ยวญี	ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี	ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั	วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ	มเวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี	ยนเวลาทอ่งเที	ยวตามสถานที	ในโปรแกรมการเดนิทาง 

� กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิี	ตอ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรื	องการทําวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญี	ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิ	มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั�นๆ ซึ	งหากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวี
ซา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

� กรณีที	ทา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที	จะเกดิขึ�นตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ี	ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ	ง 

� หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที	สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ	ง มหีนา้ใดหนา้หนึ	งหายไป มกีระดาษ
หนา้ใดหนา้หนึ	งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น ทางสายการบนิ 
หรอื เจา้หนา้ที	ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ�ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั�นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการตา่งประเทศเพื	อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที	
บรษัิทเร็วที	สดุ เพื	อยนืยันการเปลี	ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที	บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที	
ยังไมอ่อกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถเปลี	ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั|วเครื	องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที	เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ	งโดยสว่นใหญต่ั|วเครื	องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น
ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บักระบวนการและขั �นตอนของแตล่ะคณะ 

� กรณีที	ทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ	งทั �งสิ�น 

 

*เมื+อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื+อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 


