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บนิตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

สูดอากาศบรสุิทธิท์ีห่มู่บา้นในหุบเขายูฟุอนิ 

ล่องเรอืเฟอรร์ี ่ชมทะเลญีปุ่่น 

สมัผสัไออุ่นเมอืงน า้พุรอ้นอนัดบัหนึง่ของควิชู   

ชมิของอร่อยทีต่ลาดเชา้แบบบา้นๆ โยบุโกะ  

นมสัการเทพเจา้ศกัด ิส์ทิธิ ์ยูโทคุ  อนิาร ิ  

เช็คอนิ มหศัจรรยอ์ุโมงคป่์าสนลา้นตน้ 

ไหวพ้ระขอพรกบัพระพุทธรูปไมท้ีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่น 

พกันางาซาก ิ1 คนื พกัฟุกุโอกะ 2 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
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โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

( SL314 : 23.55-07.25 ) 
    

2 
สนามบนิฟุกุโอกะ – หมู่บา้นยูฟุอนิ - ทะเลสาบครินิ 

ซากุระโนะบาบะ - ท่าเรอืนางาส ึ

บนเคร่ือง 
  TOYO KAN HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงน า้พุรอ้นอุนเซน – ศาลเจา้ยูโทคุ - โรงงานผลติ 

สาเกประจ าเมอืง - หา้งออิอน 
   

AZ WAJIRO 
หรอืเทยีบเท่า 

4 

ตลาดเช้าโยบุโกะ – อุโมคป่์าสนลา้นตน้ - ช้อปป้ิง 

รมิทะเล Marinoha City - หลวงพ่อโตฟุกุโอกะ 

ย่านการคา้เท็นจนิ 

 
  

AZ WAJIRO 
หรอืเทยีบเท่า 

5 
สนามบนิฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 

( SL315 : 07.50-11.55 ) 
 

บนเคร่ือง 
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หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เที่ยวบินเพือ่ยนืยนักบัทางเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ั๋วเครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเล ือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเน่ืองมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

ซึ่ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชิงพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันัน้เหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 

วนัก่อนเดนิทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 
 

 วนัที ่1  กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน

เมอืง เคานเ์ตอร์สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ (SL) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิฟุกกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบิน ไทยไลออ้นแอร ์ เท่ียวบินท่ี 
SL314 

 

วนัที ่2  สนามบนิฟกุุโอกะ – หมู่บา้นยูฟุอนิ – ทะเลสาบครินิ – ย่านเมอืงเก่าซากุระโนะบาบะ - 

ท่าเรอืนางาส ึ

07.25 เดินทางถึง สนามบนิฟกุุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน

เดินทางไปสูดอากาศยามเชา้กันท่ีหมู่บา้นยูฟุอิน หมู่บา้นนอ้ย น่ารักๆ ในหุบเขาอันแสนอบอุ่น มี
รา้นขายของเรียงรายสองขา้งทาง ใหไ้ดเ้ลือกชิม-ชม-แชะถ่ายรูปกันเพลินๆ อิสระเดินชม 

หมู่บา้นยูฟุอนิฟลอรร์ลั หมู่บา้นจ าลองสไตล์ยุโรปโบราณ และ ทะเลสาบครินิ 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านอิสระชม ย่านเมอืงเก่า ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็ง หนึ่งในสถานท่ีท่ีไดร้ับความสนใจ

จากนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากใน จังหวัดคุมาโมโต ้ย่านเมืองเก่านี้ก็มีแหล่งเรียนรูห้รือศึกษา

ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของเมืองคุมาโมโตอ้นัยาวนานจากอดตีจนถึงปัจจุบันท่ี วาคุวา
คุซะ ไม่ว่าจะช็อปป้ิง เดินเล่น ถ่ายรูป แวะทานรา้นอาหารตามแบบฉบับตน้ต ารับเมืองคุมาโมโต ้
หรือซื้อของฝาก เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรือเฟอร์รี่  ผ่อนคลาย สบายสบาย ก่อนน าท่านเดิน
ทางเขา้ท่ีพัก สัมผัสวิวทะเล และลมเย็นๆ ในระหว่างทางจะมีนกนางนวลนอ้ยบินมาเทียบขา้งๆ

เรือ รอใหทุ้กท่า ไดถ่้ายรูปและมอบขนมขา้วเกรียบใหเ้ป็นอาหาร 

 

 

 

 

 
 

  
 

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

พรอ้มน า้จ ิม้ซีฟู้ ดรสเด็ด 

ทีพ่กั TOYOKAN  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า                  
 

วนัที ่3  เมอืงน า้พุรอ้นอุนเซน – ศาลเจา้ยูโทคุ – โรงงานสาเก - หา้งออิอน 

เช้า             รบัประทานอาหารเช้า  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (3) 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

เมอืงน า้พุรอ้นอุนเซน เป็นเมืองท่ีอยู่ใกลก้ับยอดเขาอุนเซน บริเวณรอบๆ เต็มไปดว้ยบ่อน ้าพุ

รอ้น  จึงท าใหเ้มืองนี้ถูกปกคลุมไปดว้ยกลุ่มควันจากไอรอ้น กลิ่นก ามะถันจากบ่อน ้าพุรอ้น เป็น
สถานท่ีพักตากอากาศส าหรับชาวตะวันตกแห่งแรกในญ่ีปุ่น น าชมบ่อนรกแห่งอุนเซน เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีไดร้ับการยอมรับจากนักท่องเท่ียวท่ัวโลกให ้เป็นบ่อน ้า พุรอ้น
อันดับหนึ่งในคิวชู เลยทีเดียว  ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีชื่อว่า อุนเซน อะมะ
กุซะ มีบ่อใหช้มราวๆ 30 บ่อ (บางบ่ออาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม) หลังจากชมบ่อกันจุใจแลว้ ใหทุ้ก

ท่านไดผ่้อนคลายอิริยาบท  

แช่เทา้สบายๆ ทีอ่อนเซ็นแช่เทา้ทีย่าวทีสุ่ดในญีปุ่่ น กับอุณภูมิความรอ้นถึง 40 องศา มีท่ีนั่ง

แช่ยาวถึง 105 เมตร พรอ้มกับชมวิวทะเลงามๆ หรือจะเดินไปบนทางเดินคอนกรีตท่ีตัง้ใจท าไว ้
ส าหรับนวดเทา้โดยเฉพาะก็จะรูส้กึผ่อนคลายเช่นกัน 

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 
นมัสการศาลเจา้เก่าแก่ของเมืองซากะ ท่ีมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นท่ีประทับของเทพเจา้ศักดิ์ส ิทธิ์ 

มีผูค้นชาวเมืองมาสักการะ ขอพรเกี่ยวกับการเกษตร และธุรก ิจ  การคา้ต่างๆ ใหป้ระสบ
ความส าเร็จสรา้งขึ้นประมาณปี คศ.1688 เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่ และส าคัญเป็นอันดับ 3 รอง
จาก ศาลเจา้ฟุชมิิ อินาริ ในเกียวโต และศาลเจา้คะซะม่า อินาริ ในอิบาราก ิน าท่านแวะชมแหล่ง

ผลิตเหลา้สาเกดังประจ าเมือง ใหท่้านไดล้ิ้มชมิและชมกรรมวิธีการผลิตสาเก รสเย่ียมประจ า
เมือง พรอ้มทัง้เลือกซื้อไวเ้ป็นของฝากไดอ้ีกดว้ยก่อนเดินทางเขา้ท่ีพัก แวะหา้งสรรพสนิคา้อิ
ออน ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อของจิปาถะต่างๆ ขนม  อร่อยๆ หลากหลายแบบทัง้ยังมีเสื้อผา้ รองเทา้ 
เครื่องส าอาง ใหเ้ลือกซื้อเป็นของฝากอีกดว้ย 
อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั           AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า                 

              

วนัที ่4  ตลาดเช้าโยบุโกะ – อุโมงคป่์าสนลา้นตน้ - เมอืงท่ารมิทะเล มารนิอ ซติี ้ 

    หลวงพ่อโตฟุกกุโอกะ-ย่านการคา้เท็นจนิ 

เช้า             รบัประทานอาหารเช้า  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (4) 

น าทุกท่านชม ตลาดเช้าโยบุโกะ สไตล์วิถีแบบชาวบา้น เป็นตลาดท่ีมีมานานกว่า 90 ปี และ

ตัง้อยู่ใกลก้ับกระแสน ้าทะเล เก็งไคนาดะ ซึง่เป็นแหล่งของปลาท่ีอาศัยอยู่อย่างมากมาย ท าให ้
ท่ีนี่เป็นท่าของอาหารทะเล อาทิปลาหมึก และปลาหลากหลายชนิด รา้นต่างๆ จะเริ่มเปิดตัง้แต่ 
7.30 – 12.00  สามารถเดินในตรอกทางเดิน ท่ีมีระยะทางประมาณ 200 เมตร จ าหน่ายสนิคา้

จากทะเล ชมิหอยเม่น สดสด ปลาหมึกสด หอยย่าง ฯลฯ และของแปรรูปอาทิ ผักผลไม ้ และ
สนิคา้เบ็ดเตล็ดต่างๆ 
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แวะชม อุโมงคต์น้ไมแ้ห่งป่าสนด า นจิ ิโนะ มตัสบึาระ อุโมงคธ์รรมชาต ิ ท่ีมีความสวยงาม

ทอดยาวริมหาด 4.5 กม. ติดอันดับ 1 ใน 3 ป่าสนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น เป็นป่าสนท่ีปลูก
ขึ้นเพ่ือกันลมมรสุมอันรุนแรงจากทะเล ท่ีจะมาท าลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบา้น เป็นอกี
สถานท่ีท่ีใหค้วามร่มรื่นอุดมสมบูรณม์ากๆ ท าใหรู้ส้กึสบายๆ และชุ่มปอดแบบสุดๆ 

 
 
 

 
 
 

 
           
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากนั้นชอ้ปป้ิง ณ MARINOA CITY OUTLET ท่ีใหญ่สุดบนเกาะคิวชู ตัง้อยู่ในเมืองฮากาตะ  

จังหวัดฟุกุโอกะ ติดริมทะเล ท าใหม้ีบรรยากาศท่ีสวยงามเหมาะแก่การเดินเล่นและชอ้ป อีกทัง้
ยังมีรา้นอาหาร สวนสนุก ชงิชา้สวรรค์ มากมาย รวมอยู่ดว้ย มีสนิคา้แบรนด์เนมในราคาท่ีเป็น

มิตร  หลากหลายย่ีหอ้ ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศ หรือย่ีหอ้ของญ่ีปุ่นเองก็มีดีไซน์ ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ใหเ้ลือกชอ้ปไดเ้ต็มท่ี 

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 
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นมสัการหลวงพ่อโต แห่งวดัโทโชจ ิ หรือท่ีเรียกอีกชื่อว่า นานกาคุซัน เป็นวัดท่ีตัง้อยู่ในตัว

เมืองฟุกุโอกะ โดดเด่นมาก และยังเป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิการชนิกอน ท่ีเก่าแก่มากๆ 
แห่งหนึ่งของญ่ีปุ่น  โดยมีพระพุทธรูปนั่งแกะสลักจากไมท่ี้สูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น สูงถึง 10.8 เมตร 

และหนักกว่า 30 ตัน หลายๆ  คนจะรูจ้ักและเรียกกันในชื่อ ฟุกุโอกะไดบุสส ึ นอกจากความ

อลังการแลว้พระพุทธรูปองค์นี้ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถึง 4 ปีเลยทีเดียว  

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านการคา้เท็นจิน มีสนิคา้หลากหลายใหเ้ลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ 

แฟชั่น  รองเทา้ รา้นอาหาร รา้นขนม ฯลฯ 

อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั           AZ  WAJIRO  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า                 

  

วนัที ่5  สนามบนิฟุกกุโอกะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เช้า             น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิฟุกกุโอกะ 

08.25 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL 315  
 

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

 
12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจมิรูล้ืม 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 
ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ท่านละ 10,000 บาท  

(ไม่มทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป ไม่สามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 
▪ ค่าตั วเครื่องบินโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

▪ ค่าท่ีพักหอ้งคู่ (2-3 ท่าน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
▪ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

▪ ค่าอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ 

▪ ค่าเขา้ชม ดังท่ีระบุในรายการ 
▪ ค่ารถน าเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ 
▪ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาทวัรไ์ม่รวมต ัว๋ พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 
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 

24-28  ธค.  2562 23,999 17,999 7,900 

26-30  ธค.  2562 24,999 18,999 7,900 
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อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรดี    

ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอกีครั้ง (เนื่องจากทางญ่ีปุ่นได ้
ประกาศยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใน
การท า 
วีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท 
ส าหรับการย่ืนรอ้งขอวีซ่า 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกนิกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั วเครื่องบินไปแลว้  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกนิสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (ค่า

ทิปหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ)ี 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 20,000 บาท พรอ้มกับ
เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียม
ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั ว

เครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 
➢ หากท่านท่ีตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี

เกดิขึ้น รวมถึงการล่าชา้ของสายการบินระหว่างประเทศ 
➢ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลิกได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทางได ้
ตามก าหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง) 

 

หมายเหตุ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย  
30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ี่

จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น ี้ เม ื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
อุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ั๋วเครือ่งบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบินเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้ 

1. ตั วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกดิขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น 
เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน้) 
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3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กจิกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท่ีขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติการ
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
❖ กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
❖ การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้ โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่าน้ัน 

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ 

หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้าย

แบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

❖ บริการน ้าด่ืมท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของ
รถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ตอ้งการเดินทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวีซ่าในการเขา้
ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู ้
เดินทางไม่ไดข้อวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ 

❖ กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

❖ หากวันเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  



PJP72-SL PRO FUKUOKA  5D3N BY SL สบายๆ สไตล์ ฟุกๆ 
 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทาง

สายการบิน หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ ดังน้ันกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษัท

เรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ว

เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั ว

เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้ส้ิน 

*เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เล่นเน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


