
 

 

รหัสทัวร JWT1903984 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุโอกะ เปปปุ ฟรีเดย 5 วัน 3 คืน (SL) 
ถายรูป เช็คอิน บอเดือดสีฟ�าจิโกก ุ1ใน 8บอ ของเมืองเบ็ปปุ 
สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เปนสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด 
ชอปมันส สนั่นเมือง เอาทเล็ต เท็นจิน 
ยานการคายูเมะทาวนแชออนเซ็นสไตลญี่ปุ�น + อิสระทองเที่ยวชอปปم�งเต็มวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บินตรงสู ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 
WIFI FREE ON BUS  นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อนัเนื่องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบนิรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผล

 
 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 
( SL314 : 23.55-07.20 )     

2 

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – 
สะพานแขวน โคโคโนเอะ – หมูบานยู
ฟุอิน - เบปปุ – ยูเมะทาวน – แชออน
เซ็น 

บน
เคร่ือง   

Beppu Station 
(ONSEN) 
หรือเทียบเทา 

3 
ขุมนรกเบปปุจิโกก ุ(ชม 1 บอสีฟ�า) - 
โทซุพรีเม่ียม เอาทเล็ท – วดัโทโชจิ – 
DUTY FREE – ชอปปم�งยานเท็นจิน 

   
Fukuoka Area 
hotelหรือ
เทียบเทา 

 
4 
 

อิสระทองเที่ยว หรือ ชอปปم�งตาม
อัธยาศัย    

Fukuoka Area 
hotelหรือ
เทียบเทา 

5 
สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ  
สนามบินดอนเมือง 
( SL315 : 08.25-12.35 ) 

บน

   



 

 

เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบัผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ อนึ่ง 
บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 
วันที่ 1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
20.30 พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสาร ระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินไทยไลออน แอร โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือ
เลือกที่น่ังได และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได *** 

 
23.55 ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไลออน แอร 

เท่ียวบินที่ SL314  
  

** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ 

 
 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – ถายรูปสะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ - 
หมูบานยูฟุอิน – เมืองเบปป ุ– ยูเมะทาวน – แชออนเซ็น 

07.20 เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น หลังผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว   
นําทานเดินทางสู เมืองฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุทัย ใครไดไปสัมผัส
แลวจะหลงใหลเสนหของเมืองน้ีที่แมจะเต็มไปดวยตึกสูงระฟ�า แตกแ็ฝงกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แหงน้ีจึงมีทั้ง 2 อารมณใหนักทองเที่ยว
ไดสัมผัสเสนหของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนไดรบัการจดัอันดับของนิตยสาร ASIA 
Week ใหเปนเมืองที่นาอยูที่สุดในเอเชีย ชม “ศาลเจาดาไซฟุ” วดัชินโตเกาแกและ
มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เปนที่สถิตของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียน
นิสิต นักศึกษามากราบไหวขอพร เพ่ือการศึกษาไมเวนแตละวัน ในฤดูใบไมผลิภายใน
วัดมตีนบวยนานาพันธมากกวา 6,000 ตน เจริญเติบโตอยางหนาแนนทั่วบริเวณวดั 
ใหบรรยากาศที่แสนรื่นรมย ดานหนาศาลเจาม ีรูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝ�าอยูบน
แทนดวยความเช่ือท่ีวา ถาลูบหัววัวแลวจะมปีญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครตอ
ใครจึงพากันลูบหัววัวตวัน้ีดวยความเอ็นด ู 
 
อิสระใหทานได “ชมและซื้อ” สินคาของฝากของที่ระลึกที่เปนสินคาพ้ืนเมืองที่รานคา
กวา 100 รานบริเวณหนาวัดรวมถึงรานขนมข้ึนชื่ออยาง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนม
หวานที่ทําจากถั่งแดงหอแป�งขาวเหนียวแลวนําไปปم�ง หรือจะเลือกซื้อ ตุกตาฮากะ ฮา
ริโกะ ที่ทําจากกระดาษปم�นเปนกอนและระบายตกแตงเปนรูปหนา คนญี่ปุ�นเชื่อวา 
เปนตุกตานําโชค 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานแวะชมและถายรูป 
สะพานแขวนโคโคโนเอะ
ยูเมะ (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) เปน
สะพานแขวนที่สูงและ
ยาวที่สุดสําหรับการเดิน
ในญี่ปุ�น มันตั้งอยูในเมือง
โคโคโนเอะ เขตคูซ ูโออิตะ 
เปนสะพานแขวนที่สูง173เมตร ความยาว 390เมตร มันถกูออกแบบใหรองรบั
น้ําหนักของประชาชน 1,800คนตอครั้ง จากสะพานคุณสามารถเห็นนํ้าตกชินโดอ ุที่
ไดรับเลือกใหเปนหน่ึงในรอยน้ําตกของญีปุ่�น บริเวณใกลเคียงมีรานคาเรียกกันวา 
"Tenku-kan 1" (จําหนายขนมขบเคี้ยว,อาหารกลางวัน และของท่ีระลึก) และ 
"Tenku-kan 2" (จําหนายพชืผลท่ีเก็บในบริเวณน้ัน) ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับ
การชอปปم�ง ที ่Tenku-kan 2 พวกเขายังมบีริการอาหารวางที่ทําจากสินคาใน
ทองถิ่นอีกดวย 
อิสระอาหารกลางวัน ณ บริเวณสะพานแขวน 
จากน้ันนําทานเดินทางไปสูดอากาศยามเชากนัที ่หมูบานยูฟุอิน หมูบานนอยนารักๆ 
ในหุบเขาอันแสนอบอุน มรีานขายของเรียงรายสองขางทางใหไดเลือกชิม ชม แชะ
ถายรูปกันเพลินๆ และถายรูปสวยๆ  ราวภาพวาดในฝนที่ทะเลสาบคิริน ที่ไมหางจาก
หมูบานยูฟุอินนัก อิสระเดินชม หมูบานยูฟุอนิฟลอรรัล หมูบานจําลองสไตลยุโรป
โบราณ  

 
 
 
 
 
   



 

 

นําทานเดินทางไป จังหวัดโออิตะ เมืองเบปป ุจากน้ันนําทานเดินทางสู ยูเมะทาวน 
ซึ่งเปนศูนยการคาขนาดใหญ ภายในมรีานอาหาร รานขายเครื่องสําอาง กระเป�า 
เส้ือผา รองเทา รวมไปถึงผลิตภัณฑเวชสําอาง ยารักษาโรคซึ่งเปนทีนิ่ยมและรานคา
ปลอดภาษีภายในศูนยการคาน้ีอีกดวย  อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ยูเมะทาวน 

ที่พัก          Beppu AREA HOTEL หรือเทียบเทา           
ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําให
ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

        
วันที่ 3 ยูมิจิโกกุ (รวมคาเขาชม 1 บอสีฟ�า) - โทซพุรีเม่ียม เอาทเล็ท – วัดโทโชจิ – 

DUTY FREE – ชอปปم�งยานเท็นจิน 
เชา           รับประทานอาหาร ณ  หองอาหารภายในโรงแรม (1) 

 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานชม บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเปน 1 ใน 8 บอน้ําพุ
รอนช่ือดัง ยูม ิจิโกกุ เปนบอน้ํารอนสีฟ�าเหมือนน้ําทะเล ดวยความลึก 150 เมตร 
กําเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปกอน มีสวนประกอบของแร
โคบอลต ควันสีขาวพวยพุงขึ้นมารอบๆ บอตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ําสูงถึง 98 
องศาเซลเซียส สามารถตมไขใหสุกได บอน้ีแมน้ําจะรอนเกินกวาจะลงไปแชได แตก็มี
ผงน้ําแรวางจําหนายในรานขายของที่ระลึก ใหนําไปละลายน้ําอาบเองที่บานได 
สรรพคุณทําใหผิวพรรณเปลงปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได กอนออกมาอยาลืมไปน่ัง
แชเทาในบอนํ้ารอนใตศาลา (ออนเซ็นเทา) จะทําใหรูสึกสบายเทา และมีแรงเดิน



 

 

เท่ียวตอไป ซึ่งใหบรกิารแกนักทองเท่ียวฟรี จะน่ังแชนานเทาใดก็ได (รวมคาเขาชม
บอนํ้าแร 1 บอ) 
นําทานเดินทางไปยัง โทซุ พรีเม่ียม เอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยูที่เมืองซากะ (Saga) เรียกไดวาเปน
แหลงช็อปปم�งเอาทเล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญอีกแหงนึงของคิวชู (Kyushu) ใหทุกทานช็
อปปم�งกันไดอยางสะดวกสบาย โดยเอาทเล็ตแหงน้ีมีสินคาจะมีใหเลือกหลากหลาย 
ตั้งแตระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆ ไป ซึ่งจะมีรานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนด
ทองถิ่นมากกวา 150 ราน ใหเลือกช็อปกันแบบจุใจ พรอมโปรโมช่ันเดนๆ ตลอดทั้งป 
มีครบทั้งผูหญิง ผูชาย และเด็กเล็ก ไมวาจะเปน เส้ือผา รองเทา กระเป�า 
เครื่องสําอาง อยาง Coach, Armani, Timberland, Burberry, Gap, Puma, 
Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ เอาทเลท 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานสู วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) หรือมีอีกชื่อหน่ึงวา “นานกาคุซัน 
(Nangakuzan)” นับเปนวัดที่ต้ังอยูในตวัเมอืงฟูกุโอกะ ที่โดดเดนมากอีกวัดหน่ึง
เชียวนะคะ ทั้งการที่เปนวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอน ของภูมิภาคคิวชูและยัง
เปนวัดที่เกาแกมากๆ แหงหน่ึงของญี่ปุ�นอีกดวย ซึ่งวดัน้ีน้ันถกูสรางขึ้นตั้งแตสมัยเฮ
อัน(Heian) โดยพระชือ่ดังสุดๆของยุคน้ันนามวา “โคโบไดชิ (Kobo-Daishi)” สิ่ง
ที่ทําใหวัดแหงน้ีมีชื่อเสียงมากๆ อีกประการกต็รงที่ม ีพระพุทธรูปน่ังทําจากไม
แกะสลัก สูงถงึ 10.8 เมตร และหนักมากกวา 30 ตัน วากันวาเปนพระพุทธรูปน่ัง
ทําจากไมที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น หรือท่ีหลายๆคนจะรูจักกนัในชื่อ ฟูกุโอกะ ไดบุสส ึ
(Fukuoka Daibutsu) หรือ พระใหญแหงฟูกุโอกะ นอกจากความอลังการแลว
การสรางพระพุทธรูปองคนี้ยังใชเวลาสรางยาวนานถึง 4 ป เลยทีเดียว 
นําทานเดินทางไปยัง DUTY FREE ใหทานไดเลอืกซื้อสินคาอุปโภค บริโภค 
มากมาย ทั้งเส้ือผารองเทา  เครื่องสําอางใหบริการอีกมากมาย 
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง ยานชอปปم�งเทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีก
อยางวา “Downtown Area ของเมือง ฟูกุโอกะ” ก็ไดซึง่ยานแหงน้ีเน่ียจะเรียกวา
เปนยานที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง แถม
ยังถือวาเปนยานที่มีความสําคัญมากๆ ของ
เกาะคิวชูเลยทีเดียว ยานน้ีมีใหเลือกเดินชิลกัน
แบบจุใจสุดๆไมวาจะเปนราคาตางๆ ที่เรียง
รายอยูเต็มสองขางฝم�งถนน ถนนคนเดิน ไป
จนถึงหางใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมาย
สินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิดตั้งแต 
เครื่องใชไฟฟ�า เส้ือผา แบรนเนมดหนังสือ เครื่องสําอางตางๆ รวมไปถึงรานอาหาร
อีกมากมาย 
อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 

ที่พัก          Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา  
 
           



 

 

วันที่ 4 อิสระทองเที่ยว หรือ ชอปปم�งตามอัธยาศัย  
เชา           รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม (2) 
 อิสระใหทานไดทองเที่ยวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไมรวมคาเดินทาง) 

** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่า (เพ่ือไมรบกวนเวลาการชอป
ปم�ง) ** 

 เชิญทานเพลิดเพลินกับอิสระชอปปم�งตามแหลงชอปปم�งชื่อดัง  
 
 
 
 
 
 
 

 Canal City Hakata อาณาจักรหรูแหงการชอปและความบันเทิงหลายรูปแบบ
ที่รวมไวในที่เดียว ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและรานแบรนดเนม
มากมาย ทั้งแบรนดญีปุ่�นแทและแบรนดตางประเทศรวมกวา 250 ราน สวน
ใครชอปจนตาลายอยาก 

 แวะเติมพลัง ก็มรีานอาหารเปดบรกิารหลากหลายประเภท และบนชั้น 5 มี 
Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกวาศูนยอาหารที่ขายเฉพาะราเมงก็ไมวา
กัน ใครชอบรานไหนเลือกไดตามสะดวก และเปนอีกแหลงที่มีฮากะตะราเมงให
ลองชิมกันดวย นอกจากน้ียังเปนสถานที่ถายทําละคร “รกัคุณเทาฟ�า” 

 Marinoa City Outlet ชอปปم�งมอลลริมทะเลแหงใหญนี้ ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของเมืองฮากะตะ สวนใหญจะเปนแบรนดทองถิ่นแตก็มีแบรนดอินเตอร
บางสวนนะคะ อยาง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมี
ทั้งที่เปนเอาทเล็ตและเปนช็อปธรรมดา ซึ่งสวนใหญเนนแฟชั่นดีไซน ทั้งรองเทา 
กระเป�า เสื้อผา ชุดกีฬา นอกจากน้ียังมีเครื่องใชและของตกแตงบาน ของใช
สําหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากน้ียังมีเครื่องเลนชิงชาสวรรคไวคอย
ใหบริการอีกดวย 



 

 

 Tenjin Underground Shopping Mall อยูใตดินสถานี Tenjin ถือวาเปน
แหลงชอปปم�งใหญที่มีรานคาใหเลือกชอปกันอยางจใุจกวารอยราน แบงเปน
บล็อคๆ ตั้งเรียงรายซาย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกวา 600 เมตร 
บรรยากาศโดยรวมและบรรดารานรวงตางๆ ตกแตงรานกันอยางนารัก ดูด ีมกีลิ่น
อายสไตลยุโรปในยุคศตวรรษที ่19 สินคาสวนใหญเปนแบรนดทองถิ่นที่
สรางสรรคขึ้นมาเอง เหมาะกับวัยรุนและวัยทํางาน โดยเฉพาะเส้ือผาแฟช่ัน 
เครื่องแตงกาย เครื่องประดบั accessories 

 ถนนชอปปم�ง Hakata Kawabata ถนนชอปปم�งแบบมุงหลังคาท่ีเกาแกที่สุดของ
ฮากะตะ ที่ชอปปم�งที่น่ีจะเล็กกวาที่อ่ืน ตลอดทั้งสองขางทางเดินยาว 400 เมตร 
เต็มไปดวยรานคากวารอยราน สินคากม็ีเลือกซื้อมากมายประเภทท้ังเสื้อผา ของ
กิน ของใช สวนใหญจะเปนสินคาท่ัว ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือรานที่มสีินคาจาก
เตาหู มีทั้งมาสกเตาหูที่ขึ้นช่ือของที่น่ี และผลิตภัณฑน้ําเตาหูแทๆ ของฟุกุโอกะที่
ตองลอง 

 ยานซุมขายอาหารสไตลยาไตริมแมน้ํา (Yatai Food Stall) ถเข็นขายอาหาร
หรือที่เรียกกันวายาไต(Yatai)เปนหน่ึงในของ
ขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ โดยทั่วๆไปรานแบบ
ยาไตมักจะมีที่น่ังไดแค 6-10 ที่น่ังเทาน้ัน ซึ่ง
มักจะขายอาหารที่สามารถกินไดเร็วๆแตอยู
ทอง ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยูประมาณ 
150 ราน แตบริเวณที่นาสนใจท่ีสุดจนปจจุบัน
กลายเปนหน่ึงในแหลงทองเที่ยวของเมืองไปแลว ก็คือแถวตอนใตของเกาะนาคาส ุ
(Nakasu Island) ที่อยูกลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรานอาหารแบบยาไต
รวมกันอยูประมาณ 10 รานตลอดทางเดินรมิน้ําที่ไดบรรยากาศด ี

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
ที่พัก          Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา  
 
 



 

 

วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
เชา            นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ 
08.25 ออกเดนิทาง โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL315 
                 มีบริการอาหารบนเครื่อง  
12.35       เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทบัใจมิรูลืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมตั๋ว พักเด่ียว 
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 
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 
ติดวันหยุด ลางาน 1 วัน 25,999 19,999 8,900 



 

 

 
อัตราคาบริการทัวร 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ ** 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท 
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

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 มี.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 
28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 
3 - 7 มี.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 
5 - 9 มี.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 
7 - 11 มี.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 
11 - 15 มี.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 
13 - 17 มี.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 
17 - 21 มี.ค. 2020 20,999 14,999 8,900 
19 - 23 มี.ค. 2020 18,999 12,999 8,900 



 

 

 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดงัที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระที่สนามบินใน
วันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

15,000 บาท พรอมกับเตรยีมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจอง
แลว 

 การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบรษิัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มฉิะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อ
ผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรบับาดเจบ็ที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การ
นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ  
และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขา
ไปแทรกแซงได 

 
 
Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทีย่ว) 
Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เที่ยว) 
Lion Normal Seat – (ราคา 500/เที่ยว) 
หมายเหตุสําคัญ !!! ในการอัพเกรดที่น่ังของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะอพัเกรด
ไดก็ตอเม่ือไดทําการสงช่ือออกตั๋วแบบกรุปแลวเทานั้น ไมสามารถจอง หรือ อัพเกรดที่นั่ง
กอนการสงชื่อออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีที่น่ังใหลูกคาได จนกวาจะได
มีการสงช่ือออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น จึงจะสามารถเช็คที่นั่ง และทาํการอัพเกรดหากที่นั่ง
ดังกลาวยังวางอยูโดยราคาในการอัพเกรด (กรณีที่นั่งยังวางอยู) เปนไปตามที่ระบขุางตน 
 
 
 
 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัตกิารพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
5.  

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไม

ถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน

วันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบรษิัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  



 

 

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานทีน่อยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที ่2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิาร
วันละ 10 ช่ัวโมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรบัผิดชอบใน
สวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดนิทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและ
จะไมรับผดิชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก 
และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบบัใหม โดยใชฉบบัเกาไป



 

 

อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บรษิัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร 
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋ว
เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 


