
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUKUOKA HUIS TEN BOSCH YUFUIN 5D3N 

ทวัร ์เรยีล เรียล... ฟกุโุอกะ เท่ียวน้ีไม่มีแผว่ 



 
 

 

 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 สนามบินดอนเมือง 

เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ

อ านวยความสะดวก 

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

FD 236 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.30 

ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

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)  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

07.05 น. คณะเดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกุ (Dazaifu Tenmangu 

Shrine) เมืองฟูกูโอกะ ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ส าคัญที่สุดจากบรรดาศาล

เท็นมังกุทั่วญ่ีปุ่ นนับร้อยแห่ง ที่นี่เป็นที่ประทับของดวงวิญญาณท่าน “สึกาวาระ มิชิซาเนะ” 

ปราชญ์คนส าคญัในยุคเฮอนั ที่ปัจจบุนัถกูเชิดชใูห้เป็นเทพแห่งการศกึษา ฉะนัน้ศาลเจ้าแห่งนี ้

ก็เลยเป็นที่ที่นกัเรียนนกัศึกษานิยมมาขอพรกนั จะได้เรียนเก่ง สอบผ่าน หรือสอบเข้าติดในที่ที่

หวังไว้ ว่ากันว่า ถ้าลูบหัวรูปปัน้วัวแล้วจะท าให้เราหวัดี และยังมีร้านกาแฟชื่อดัง “สตาร์บคั” 

Concept Store ที่โด่งดังจนได้รับการกล่าวว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่สวยที่สุดของญ่ีปุ่ น จุดเด่น

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


 
 

 
ที่สุดของร้านนีก้็คือการสร้างโดยใช้คอนเซ็ปต์ "คิกุมิ (Kigumi)" ตัง้แต่ประตูทางเข้าไปจนถึง

ภายในตวัร้าน ซึ่ง "คิกุมิ" นัน้เป็นเทคนิคสถาปัตยกรรมของญ่ีปุ่ นดัง้เดิมที่ใช้ไม้มาประกอบเข้า

ด้วยกนัเป็นโครงบ้านเรือนโดยไม่ใช้ตะปแูม้แต่ตวัเดียว แต่ใช้เพียงแค่การการเจาะ รู บากรอย

ต่างๆ ตามท่อนไม้เท่านัน้ จากนัน้น าท่านสู ่ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) ศาล

เจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ (Saga) ถูกสร้างขึน้เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ยู่

ศาสนาพุทธนิกายชินโต และยังเป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ และส าคัญเป็นอันดับ 3 รองมา

จาก ศาลเจ้าฟชูิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริ ในอิบาระกิ ที่มีอายหุลายร้อยปี 

โดยศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นท่ีประทับของเทพเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ ท าให้มีผู้คนจ านวนมากมักจะนิยมมา

สักการะขอพรเพื่อให้ทัง้การเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร และธุรกิจต่างให้มีความส าเร็จ

อย่างไม่ขาดสาย แถมที่นี่ยงัถือเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆ ของเมืองนี ้ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดใูบไม้

ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพร่ัง และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงที่สวย

ตะลึง มีอีกจุดที่เมื่อมาแล้วต้องไปเช็กอิน คือ ตรงส่วนหน้าศาลเจ้า มีสะพานสีแดงคู่กบัแม่น า้

สายเล็กๆ เป็นจดุถ่ายภาพที่สวยงามส าหรับผู้มาเยือนเลยทีเดียว    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) (รวมค่าเข้า) สวนสนุกขนาด

มหึมา ที่ตัง้อยู่ใกล้เมืองซาเซโบจงัหวดันางาซากิ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของสวนสนุก

ในญ่ีปุ่ น ได้บรรยากาศประหนึ่งอยู่ประเทศฮอลแลนด์ เนื่องจากมีการออกแบบตกึอาคารต่างๆ 

รวมไปถึงดึงเอาไฮไลท์เด็ดๆ มารวมกันภายในสวนสนุกแห่งนีอ้ย่างครบครัน ไม่ว่าจะ

สถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยุโรป โดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนด์อย่าง คลอง ท่าน า้ สวน 

บ้านเรือน อาคารต่างๆ และกงัหนัลม นอกจากจะมีสวนสนุกเป็นตวัชูโรงแล้ว ยงัจะมีโรงแรม 

ร้านอาหารหลายแห่ง ทัง้ภายในสวนสนุก และข้างๆสวนสนุก สวนสนุกแห่งนีย้ังมีโรงแรม

ขนาดใหญ่ และก่อสร้างสไตล์ยุโรปให้บริการหลายแห่ง ทัง้ยงัมีการประดบัตกแต่งให้สวยงาม

แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล อย่างฤดูใบไม้ผลิจะมีเทศกาลดอกทิวลิป ว่ากันว่ามีดอกไม้

มากถึง 3 แสนดอก และต้นไม้อีกกว่า 4 แสนต้น และงานดอกไม้ไฟช่วงหน้าร้อนนัน้ ก็บอกเลย

ว่าสวยงาม ฟินไม่แพ้ที่ไหนๆ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ Mitsui Shopping Park LaLaPort 

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

https://www.talonjapan.com/fushimi-inari-shrine/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/kyoto/
https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/


 
 

 
กนัดัม้) สงู 24.8 เมตร ประจ าการอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าเด่นเป็นสง่า พลาดไม่ได้กบัการปัก

หมดุ GUNDAM PARK FUKUOKA ตัง้อยู่ที่ชัน้ 4 ของศนูย์การค้า เรียกได้ว่าเป็นแหล่งกนัดัม้

ที่จดัเต็มทกุอย่าง ทัง้เร่ืองข้อมลูต่างๆ ของกนัดัม้ ความบนัเทิง และความสนุกสนานแบบฉบบั

สวนสนุกแนวกันดัม้ และสินค้าที่เก่ียวกับกันดัม้นานาชนิด ซึ่งศูนย์การค้าแห่งนี ้มีร้านค้า

หลากหลายแบรนด์ที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว เช่น เสือ้ผ้าแบรนด์ GU, Uniqlo รวมไปถึงแบ

รนด์ต่างประเทศ ร้านรองเท้า ABC เป็นต้น ไม่ว่าจะสายอนิเมะ สายกล้อง สายบิวตี ้ก็มีสินค้า

หลากหลายให้เลือกสรรตามอธัยาศยั 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก  Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ป ุ(เข้าชม 2 บ่อ) 



 
 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทอง

ส าริดขนาดใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ น หรืออาจจะของโลกเลยทีเดียว ยงัมีรูปปัน้พระพทุธรูปอ่ืนๆ อีก

เยอะมากในวัดแห่งนี ้แต่ที่ท าให้วัดนีม้ีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ วดันีเ้ป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทาง

แสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู พระพทุธรูปนอนนีย้าว 41 เมตร สงู 11 และหนกัถึง 300 ตนั 

มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกบัรูปปัน้พระใหญ่เมืองนารา และคามาครูะ สร้างขึน้เมื่อปี 

1995 ซึ่งโดยทั่วๆไปพระพุทธรูปในญ่ีปุ่ นมักจะเป็นแบบนั่ง แต่ที่พระพุทธรูปนีเ้ป็นแบบนอน

พระวัดนันโซอินนัน้ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือพระในประเทศพม่าหลายครัง้ จึงมีการตอบแทน

ด้วยการส่งตอบแทนด้วยการส่งพระสารีริกธาตุมาให้ วัดนันโซอินจึงสร้างพระพทุธรูปนอนที่

เป็นที่นิยมในประเทศพม่าขึน้มาเป็นที่เก็บ และยงัว่ากนัว่าเงินที่ใช้ในการสร้างนัน้มาจากเจ้า

อาวาสที่ชนะล็อตเตอร่ีหลายครัง้อีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ DUTY FREE เมืองฟุกุโอ

กะ ให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝากของใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 

หรือวิตามินบ ารุงต่างๆ มากมาย  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง เมืองยูฟุอิน (Yufuin) เมืองออนเซ็นชื่อดังของจังหวัดแห่งออ

นเซ็นอย่างโออิตะ ซึ่งจากในเมืองสามารถมองเห็นภูเขายุฟุดาเกะตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ 

ออกจากตวัเมืองไปนิดเดียวก็มีทิวทศัน์ชนบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที่ยวพกัผ่อน  น าท่าน

เดินทางสู่ หมู่ บ้านยูฟุอินฟลอรัล (Yufuin Floral Village) แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากๆ 

แห่งนึงเลยก็ว่าได้ เพราะที่นี่นัน้ฮอตฮิตติดลมบน จนกลายมาเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของคิวชู 

ที่ใครไปใครมาต้องแวะมาปักหมุดให้ได้ โดยหมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัลแห่งนี  ้จะเป็นหมู่บ้าน

จ าลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสาย

เล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด เหมาะสดุๆส าหรับเดินชมชิลๆ แถมจุดถ่ายรูป

สวยๆ มากมาย มีทัง้ร้านอาหารบรรยากาศเก๋ๆ และร้านขายของที่ระลึกแฮนด์เมดไม่เหมือน

ใคร เช่น Alice Tea Room ร้านค้าพร้อมคาเฟ่สดุชิค บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่า และจิบน า้ชา

กบั Mad Hatter ไหนจะสินค้าเยอะแยะที่แต้มลวดลายสไตล์อลิส ตวัอย่างเคร่ืองประดับลาย

กุ๊กกิ๊ก มีให้เลือกจับจองมากมาย ร้านขนมที่หลุดออกมาจากเร่ือง Kiki’s Delivery Service 

กลิ่นหอมของขนมปังอบอวลน่ากินสดุๆ สวมบทเป็น Kiki ขี่ไม้กวาดแล้วซือ้ไปชิมกนัได้ตามใจ

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


 
 

 
ชอบ เดินไปสุดทางของย่านร้านค้าต่างๆ ท่านก็จะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) 

เป็นทะเลสาบขนาดกลางโดยมีภเูขาเป็นฉากหลงั โดยถ้าอยากนัง่ชิลๆ พร้อมทานอาหารญ่ีปุ่ น

ไปพร้อมกัน ก็ยังมีร้านอาหารไว้คอยบริการ รสชาติอาหารว่าดีแล้ว แต่วิวแสนล้านชัดๆ

ตรงหน้านัน้ว่าดีกว่า หรือยังสามารถไปแวะศาลเจ้าเทนโซ (Tenso Shrine) ซึ่งเป็นศาลเจ้า

เล็กๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบ เพียงแค่เดินไปตามทางริมทะเลสาบ เรียกได้ว่าหมู่บ้านยูฟุอินฟลอรัล 

เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของทัง้สไตล์ยุโรป และญ่ีปุ่ น อีกทัง้วิวยังดีงามเหมาะแก่การมาชมวิว

พักผ่อนอย่างแท้จริง หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บ่อน า้ร้อนเบปปุ (Beppu Jigoku) (เข้า

ชม 2 บ่อ) เป็นบ่อน า้พุร้อนหลากสี ซึ่งมีทัง้หมด 8 บ่อ ซึ่งเป็นสถานที่ขึน้ชื่อของเบปปุ ใน

จงัหวดัโออิตะ คนที่นี่เรียกว่า จิโกก ุเมกริุ (Jigoku Meguri) หรือบ่อนรกนัน่เอง แต่ละบ่อก็จะมี

ลกัษณะ และสีของน า้ที่แตกต่างกนัไป ซึง่ล้วนเกิดจากธรรมชาติมาแล้วกว่าพนัปี โดยน า้พรุ้อน

หนึ่งใน 8 แห่ง ที่มีชื่อเสียงมากเป็นอนัดบัต้นๆ ของที่นี่ ก็คือ บ่อน า้พรุ้อนสีเลือด (Blood Pond 

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

จากน า้แร่ใสบริสุทธ์ิไหลมารวมกับแร่ธาตุธรรมชาติเข้มข้น ท าให้เกิดเป็นสีชาเกือบแดงท่ีดู

เหมือนสีสนิมขึน้มาพร้อมปลอ่ยไอร้อนระออุอกมาตลอดเวลา อมุิ จิโกก ุ(Umi Jigoku) บ่อนรก

อมุิจิโกกจุะใหญ่ที่สดุในบรรดาบ่อน า้พรุ้อนทัง้หมด มีความลกึประมาณ 200 เมตร น า้จะเป็นสี

น า้เงินโคบอลต์หรือคล้ายกับสีของน า้ทะเลมีการละลายของซัลเฟตท าให้มีสีฟ้า อุณหภูมิ

ประมาณ 98 องศา ด้วยความร้อนระดับนีค้วันสีขาวก็จะขึน้โขมง และนอกจากนัน้ยังมีบ่อ

ต่างๆ ดังนี ้ทัตสึมากิ จิโกกุ Tatsumaki Jigoku (นรกทอร์นาโด), 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 

ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 



 
 

 

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

- Canal City Hakata อาณาจกัรหรูแห่งการช้อป และความบนัเทิงหลายรูปแบบที่รวมไว้ในที่

เดียว ทัง้โรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทัง้แบรนด์ญ่ีปุ่ นแท้  

และแบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน หรือจะแวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหารเปิดบริการ

หลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกว่าศูนย์อาหารที่ 

ขายเฉพาะราเมนก็ไม่ว่ากัน ใครชอบร้านไหนเลือกได้ตามสะดวก และเป็นอีกแหล่งที่มีฮากะ

ตะราเมงให้ลองชิมกนัด้วย  

- Marinoa City Outlet ช้อปปิง้มอลล์ริมทะเลแห่งใหญ่นีต้ัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองฮา

กะตะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ท้องถิ่น แต่ก็มีแบรนด์อินเตอร์บางส่วน เช่น Coach, Gap, 

Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีทัง้ที่เป็นเอาท์เล็ต และเป็นช็อปธรรมดา ซึง่สว่นใหญ่เน้น

แฟชัน่ดีไซน์ ทัง้รองเท้า กระเป๋า เสือ้ผ้า ชุดกีฬา นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองใช้  และของตกแต่งบ้าน 

ของใช้ส าหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนีย้ังมีเคร่ืองเล่นชิงช้าสวรรค์ไว้คอย

ให้บริการอีกด้วย 

- Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใต้ดินสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหลง่ช้อปปิง้ใหญ่ที่

มีร้านค้าให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจมากกว่าร้อยร้าน แบ่งเป็นบล็อคๆ ตัง้เรียงรายซ้าย-ขวา

ตลอดทางเดินความยาวกว่า 600 เมตร บรรยากาศโดยรวม และบรรดาร้านรวงต่างๆ ตกแต่ง

ร้านกนัอย่างน่ารัก ดดีู มีกลิ่นอายสไตล์ยุโรปในยุคศตวรรษที่ 19 สินค้าส่วนใหญ่เป็นแบรนด์

ท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ขึน้มาเอง เหมาะกับวัยรุ่น และวัยท างานโดยเฉพาะเสือ้ผ้าแฟชั่น เคร่ือง

แต่งกาย เคร่ืองประดบัมากมาย 

- ถนนช้อปป้ิง Hakata Kawabata ถนนช้อปปิง้แบบมงุหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุของฮากะตะ ที่ช้

อปปิง้ที่นี่จะเล็กกว่าที่อ่ืน ตลอดทัง้สองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อย

ร้าน สินค้าก็มีเลือกซือ้มากมายประเภททัง้เสือ้ผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆ 

ไป ทีเด็ดของที่นี่คือร้านที่มีสินค้าจากเต้าหู้  มีทัง้มาสก์เต้าหู้ที่ขึน้ชื่อของที่นี่ และผลิตภณัฑ์น า้

เต้าหู้แท้ๆ ของฟุกโุอกะที่ต้องลอง  

วนัท่ีส่ี    อิสระเตม็วนั 



 
 

 
- ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น า้ (Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือที่เรียก

กนัว่ายาไต (Yatai) เป็นหนึ่งในของขึน้ชื่อของเมืองฟุกโุอกะ โดยทัว่ๆ ไปร้านแบบยาไตมักจะมี

ที่นัง่ได้แค่ 6-10 ที่นัง่เท่านัน้ ซึง่มกัจะขายอาหารท่ีสามารถกินได้เร็วๆ แต่อยู่ท้องทัว่ทัง้เมืองฟุกุ

โอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 ร้าน แต่บริเวณที่น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในแหล่ง

ท่องเที่ยวของเมืองไปแล้ว ก็คือแถวตอนใต้ของเกาะนาคาส ุ(Nakasu Island) ที่อยู่กลางเมือง

ฟกุุโอกะ เพราะจะมีร้านอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 10 ร้าน ตลอดทางเดินริมน า้ที่

ได้บรรยากาศดีมากมาย  

*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย *** 
ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ... 

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

FD 237 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.50 

ชัว่โมง 

11.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า   เมืองฟุกโุอกะ-สนามบินฟุกโุอกะ-กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

ส าหรบัลูกค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.- 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษทัฯ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

**ท่านใดมีเที่ยวบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอร์เอเชีย เท่านัน้** 

** ทัง้นีห้ากสายการบิน หรือเที่ยวบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบนิเครือเดียวกนักบัเที่ยวบนิหลกัเท่านัน้ นอกเหนือจากสายการบนิที่ทาง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวร์ที่เร่ิมเดินทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไม่นับรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ  และให้แจ้งต่อ

พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกครัง้ เน่ืองจากต้องได้รับการยืนยันเที่ยวบนิหลัก 
และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์ และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

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

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึงสขุภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

 



 
 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้ เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้อง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ  ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามคัคเุทศก์ท้องถิ่น และหวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

1. เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านัน้ ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่น่ังออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  



 
 

 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด

จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซือ้) 

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

 

     1.2    เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทัง้หมด และที่น่ังกับสายการบิน  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทัง้หมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่
สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้ 

 

      2.      เงื่อนไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซือ้เท่านัน้) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่านัน้)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

2.1 เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว 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 ทัง้หมด และอื่ นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนัน้ๆ ซึ่งไม่สามรถใช้
เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้ 

 

3.  เงื่อนไขกรณีเกดิภัยพิบตัิ 

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะน า

เหตกุารณ์ดงักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษทัฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบตันัิน้จะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 

หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า

ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบัได้ และการจัดที่น่ัง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการ

เดินทาง บตัรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ เร่ืองโรงแรมที่พัก 



 
 

 
➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และห้องพักในเมืองเต็ม  บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

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

(18 นิว้)  

➢ กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้  ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั

เกิน (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า

ทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 



 
 

 
3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนัน้ให้  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า

เมืองห้ามเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ านกั

อยู่ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเข้าข่ายคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้อง และความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้า และบริษัท 



 
 

 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหน้าให้ได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  



 
 

 
13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา

ในการท่องเที่ยว และช้อปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร่ืองการท่องเท่ียว และบริการ *** 

 


