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บนิตรงสู ่ฟุกโุอกะ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

สูดอากาศบรสุิทธิท์ ีห่มูบ่า้นในหบุเขายูฟุอนิ 

ลอ่งเรอืเฟอรร์ ี ่ชมทะเลญีปุ่่ น 

สมัผสัไออุน่เมอืงน า้พุรอ้นอนัดบัหนึง่ของควิชู   

ชมิของอรอ่ยทีต่ลาดเชา้แบบบา้นๆ โยบโุกะ  

นมสัการเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ยูโทค ุ อนิาร ิ  

เช็คอนิ มหศัจรรยอ์ุโมงคป่์าสนลา้นตน้ 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น ฟุกุโอกะ สบายๆ สไตล ์ฟุกๆ 5วนั3คืน โดยสายการบิน Lion Air (SL) 

ไหวพ้ระขอพรกบัพระพุทธรปูไมท้ีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

พกันางาซาก ิ1 คนื พกัฟุกโุอกะ 2 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

 

 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

( SL314 : 23.55-07.25 ) 
    

2 
สนามบนิฟุกุโอกะ – หมูบ่า้นยูฟุอนิ - ทะเลสาบครินิ 

ซากุระโนะบาบะ - ทา่เรอืนางาส ึ

บนเครื่อง 
  TOYO KAN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 เมอืงน า้พุรอ้นอุนเซน – ศาลเจา้ยูโทคุ - โรงงานผลติ    AZ WAJIRO 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ั๋วเครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

สาเกประจ าเมอืง - หา้งออิอน หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ตลาดเชา้โยบุโกะ – อุโมคป่์าสนลา้นตน้ - ชอ้ปป้ิง 

รมิทะเล Marinoha City - หลวงพอ่โตฟุกุโอกะ 

ยา่นการคา้เท็นจนิ 

 
  

AZ WAJIRO 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนิฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 

( SL315 : 07.50-11.55 ) 

 
บนเครื่อง 
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ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 

วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 วนัที ่1  กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอน

เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ (SL) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม

ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
23.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิฟุกกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที่ 

SL314 
 

วนัที ่2  สนามบนิฟุกุโอกะ – หมู่บา้นยูฟุอนิ – ทะเลสาบครินิ – ย่านเมอืงเก่าซากุระโนะบาบะ - 

ทา่เรอืนางาส ึ

07.25 เดนิทางถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน

เดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กันทีห่มู่บา้นยูฟอุนิ หมู่บา้นนอ้ย น่ารักๆ ในหุบเขาอันแสนอบอุน่ มี

รา้นขายของเรียงรายสองขา้งทาง ใหไ้ดเ้ลือกชมิ-ชม-แชะถ่ายรูปกันเพลินๆ อิสระเดินชม 

หมูบ่า้นยูฟุอนิฟลอรร์ลั หมู่บา้นจ าลองสไตลย์ุโรปโบราณ และ ทะเลสาบครินิ 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านอสิระชม ยา่นเมอืงเกา่ ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็ง หนึง่ในสถานทีท่ีไ่ดรั้บความสนใจ

จากนักท่องเทีย่วเป็นจ านวนมากใน จังหวัดคุมาโมโต ้ย่านเมอืงเกา่นี้ก็มแีหล่งเรียนรูห้รอืศกึษา
ประวัตคิวามเป็นมาและวัฒนธรรมของเมอืงคุมาโมโตอ้ันยาวนานจากอดตีจนถงึปัจจุบันที ่วาคุวา

คุซะ ไม่ว่าจะช็อปป้ิง เดนิเล่น ถ่ายรูป แวะทานรา้นอาหารตามแบบฉบับตน้ต ารับเมอืงคุมาโมโต ้
หรือซื้อของฝาก เปลี่ยนบรรยากาศ น่ังเรือเฟอร์รี่ ผ่อนคลาย สบายสบาย ก่อนน าท่านเดนิ

ทางเขา้ทีพั่ก สัมผัสววิทะเล และลมเย็นๆ ในระหว่างทางจะมีนกนางนวลนอ้ยบนิมาเทียบขา้งๆ
เรอื รอใหทุ้กท่า ไดถ่้ายรูปและมอบขนมขา้วเกรยีบใหเ้ป็นอาหาร 

 

 

 

 

 
 

  
 

http://www.japan555.com/sakura-no-baba-josaien-castle-town
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เย็น รบัประทานอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร (2) พเิศษ!!!  บุฟเฟ่หข์าปูยกัษ ์  แบบไมอ่ ัน้  เสรฟิ

พรอ้มน า้จ ิม้ซฟู้ีดรสเด็ด 

ทีพ่กั TOYOKAN  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                  
 

วนัที ่3  เมอืงน า้พุรอ้นอุนเซน – ศาลเจา้ยูโทคุ – โรงงานสาเก - หา้งออิอน 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (3) 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

เมอืงน า้พุรอ้นอุนเซน เป็นเมืองทีอ่ยู่ใกลก้ับยอดเขาอุนเซน บรเิวณรอบๆ เต็มไปดว้ยบ่อน ้าพุ

รอ้น  จงึท าใหเ้มืองนี้ถูกปกคลุมไปดว้ยกลุ่มควันจากไอรอ้น กลิน่ก ามะถันจากบ่อน ้าพุรอ้น เป็น
สถานที่พักตากอากาศส าหรับชาวตะวันตกแห่งแรกในญี่ปุ่น น าชมบ่อนรกแห่งอุนเซน เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ไดรั้บการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกใหเ้ป็นบ่อน ้าพุรอ้น

อันดับหนึง่ในควิช ูเลยทเีดยีว  ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งแรกของประเทศญีปุ่่น ทีช่ือ่ว่า อนุเซน อะมะ
กซุะ มบ่ีอใหช้มราวๆ 30 บ่อ (บางบ่ออาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) หลังจากชมบ่อกันจุใจแลว้ ใหทุ้ก
ท่านไดผ้่อนคลายอริยิาบท  

แช่เทา้สบายๆ ทีอ่อนเซ็นแช่เทา้ทีย่าวทีสุ่ดในญีปุ่่น กับอณุภูมคิวามรอ้นถงึ 40 องศา มทีีน่ั่ง

แชย่าวถงึ 105 เมตร พรอ้มกับชมววิทะเลงามๆ หรอืจะเดนิไปบนทางเดนิคอนกรตีทีต่ัง้ใจท าไว ้

ส าหรับนวดเทา้โดยเฉพาะก็จะรูส้กึผ่อนคลายเชน่กัน 

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 
นมัสการศาลเจา้เก่าแกข่องเมืองซากะ ที่มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นที่ประทับของเทพเจา้ศักดิส์ทิธิ ์

มีผูค้นชาวเมืองมาสักการะ ขอพรเกี่ยวกับการเกษตร และธุรกิจ  การคา้ต่างๆ ใหป้ระสบ
ความส าเร็จสรา้งขึน้ประมาณปี คศ.1688 เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่ และส าคัญเป็นอันดับ 3 รอง
จาก ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิในเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่า อนิาร ิในอบิาราก ิน าท่านแวะชมแหล่ง

ผลติเหลา้สาเกดังประจ าเมือง ใหท้่านไดล้ิม้ชมิและชมกรรมวิธีการผลิตสาเก รสเยี่ยมประจ า
เมือง พรอ้มทัง้เลือกซือ้ไวเ้ป็นของฝากไดอ้ีกดว้ยก่อนเดนิทางเขา้ที่พัก แวะหา้งสรรพสนิคา้อิ
ออน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของจปิาถะต่างๆ ขนม  อร่อยๆ หลากหลายแบบทัง้ยังมเีสือ้ผา้ รองเทา้ 

เครือ่งส าอาง ใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอกีดว้ย 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั           AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                 

              

วนัที ่4  ตลาดเชา้โยบุโกะ – อุโมงคป่์าสนลา้นตน้ - เมอืงทา่รมิทะเล มารนิอ ซติี ้ 

    หลวงพอ่โตฟุกกุโอกะ-ยา่นการคา้เท็นจนิ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (4) 

น าทุกท่านชม ตลาดเชา้โยบุโกะ สไตลว์ถิีแบบชาวบา้น เป็นตลาดที่มีมานานกว่า 90 ปี และ

ตัง้อยู่ใกลก้ับกระแสน ้าทะเล เก็งไคนาดะ ซึง่เป็นแหล่งของปลาทีอ่าศัยอยู่อย่างมากมาย ท าให ้
ทีน่ี่เป็นท่าของอาหารทะเล อาทปิลาหมกึ และปลาหลากหลายชนดิ รา้นต่างๆ จะเริม่เปิดตัง้แต่ 
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7.30 – 12.00  สามารถเดนิในตรอกทางเดนิ ที่มีระยะทางประมาณ 200 เมตร จ าหน่ายสนิคา้
จากทะเล ชมิหอยเม่น สดสด ปลาหมกึสด หอยย่าง ฯลฯ และของแปรรูปอาท ิผักผลไม ้และ
สนิคา้เบ็ดเตล็ดต่างๆ 

 
 
 

 
                       
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

แวะชม อุโมงคต์น้ไมแ้ห่งป่าสนด า นจิ ิโนะ มตัสบึาระ อุโมงคธ์รรมชาต ิที่มีความสวยงาม

ทอดยาวรมิหาด 4.5 กม. ตดิอันดับ 1 ใน 3 ป่าสนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของญีปุ่่น เป็นป่าสนทีป่ลูก

ขึน้เพือ่กันลมมรสมุอันรุนแรงจากทะเล ทีจ่ะมาท าลายพชืผลทางการเกษตรของชาวบา้น เป็นอกี
สถานทีท่ีใ่หค้วามร่มรืน่อดุมสมบูรณ์มากๆ ท าใหรู้ส้กึสบายๆ และชุม่ปอดแบบสดุๆ 

 

 
 
 

 
 

 
           
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น ฟุกุโอกะ สบายๆ สไตล ์ฟุกๆ 5วนั3คืน โดยสายการบิน Lion Air (SL) 

จากนัน้ชอ้ปป้ิง ณ MARINOA CITY OUTLET ทีใ่หญ่สดุบนเกาะควิช ูตัง้อยู่ในเมอืงฮากาตะ  

จังหวัดฟุกโุอกะ ตดิรมิทะเล ท าใหม้ีบรรยากาศทีส่วยงามเหมาะแก่การเดนิเล่นและชอ้ป อีกทัง้
ยังมีรา้นอาหาร สวนสนุก ชงิชา้สวรรค ์มากมาย รวมอยู่ดว้ย มีสนิคา้แบรนดเ์นมในราคาที่เป็น

มิตร  หลากหลายยี่หอ้ ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศ หรือยี่หอ้ของญี่ปุ่นเองก็มีดีไซน์ที่เป็น
เอกลักษณ์ ใหเ้ลอืกชอ้ปไดเ้ต็มที ่

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

นมสัการหลวงพ่อโต แห่งวดัโทโชจ ิหรือที่เรียกอีกชือ่ว่า นานกาคุซัน เป็นวัดที่ตัง้อยู่ในตัว

เมืองฟุกุโอกะ โดดเด่นมาก และยังเป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิการชนิกอน ที่เก่าแก่มากๆ 
แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  โดยมีพระพุทธรูปน่ังแกะสลักจากไมท้ี่สูงที่สุดในญี่ปุ่น สูงถงึ 10.8 เมตร 

และหนักกว่า 30 ตัน หลายๆ  คนจะรูจ้ักและเรียกกันในชือ่ ฟุกุโอกะไดบุสส ึนอกจากความ

อลังการแลว้พระพุทธรูปองคน์ี้ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึ 4 ปีเลยทเีดยีว  

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านการคา้เท็นจนิ มีสนิคา้หลากหลายใหเ้ลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ 

แฟช่ัน  รองเทา้ รา้นอาหาร รา้นขนม ฯลฯ 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั           AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่                 

  

วนัที ่5  สนามบนิฟุกกุโอกะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้             น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิฟกุกโุอกะ 

08.25 น.  ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 315  
 

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 
 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมรูิล้มื 

 
  

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิ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 

 
 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น ฟุกุโอกะ สบายๆ สไตล ์ฟุกๆ 5วนั3คืน โดยสายการบิน Lion Air (SL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์ม่รวมต ัว๋ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

02 – 06  พย.  2562 22,999 16,999 7,900 

06 – 10  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

08-12  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

12-16  พย.  2562 22,999 16,999 7,900 

14-18  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

20-24  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

22-26  พย.  2562 23,999 17,999 7,900 

26-30  พย.  2562 22,999 16,999 7,900 

28 พย. – 02 ธค.  2562 23,999 17,999 7,900 

30 พย. – 04 ธค.  2562 22,999 16,999 7,900 

04-08  ธค.  2562 27,999 21,999 7,900 

06-10  ธค.  2562 27,999 21,999 7,900 

10-14  ธค.  2562 22,999 16,999 7,900 

12-16  ธค.  2562 23,999 17,999 7,900 

14-18  ธค.  2562 22,999 16,999 7,900 

18-22  ธค.  2562 23,999 17,999 7,900 

20-24  ธค.  2562 24,999 18,999 7,900 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น ฟุกุโอกะ สบายๆ สไตล ์ฟุกๆ 5วนั3คืน โดยสายการบิน Lion Air (SL) 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ ค่าตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ ค่าทีพั่กหอ้งคู่ (2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

▪ ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 
▪ ค่าเขา้ชม ดังทีร่ะบุในรายการ 
▪ ค่ารถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่าประกันอบัุตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด    

ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มไิดร้ะบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่นได ้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใน
การท า 
วซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้มี) ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระที่สนามบนิในวันเช็คอนิ (ค่า
ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

24-28  ธค.  2562 23,999 17,999 7,900 

26-30  ธค.  2562 24,999 18,999 7,900 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น ฟุกุโอกะ สบายๆ สไตล ์ฟุกๆ 5วนั3คืน โดยสายการบิน Lion Air (SL) 

➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียม
ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านที่ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามก าหนดของแต่ละสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหตุ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
อุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
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❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
❖ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
❖ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ

รถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ตอ้งการเดินทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวีซ่าในการเขา้
ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มค่ีาใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ว
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เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


