
#11275 ทัวรญ่ีปุน ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน บอทะเลเดือดจิ
โกกุ เมกุริ หมูบานยูฟูอิน บิน SL
ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ คิวชู เบปปุ ซากะ ศาลเจาดาไซฟุ หมูบานยูฟูอิน บอทะเลเดือด
จิโกกุ เมกุริ บุฟเฟตขาปูยักษ วัดนาริตะซังคุรุเมะ ศาลเจายูโทคุอินาริ ชอปปงโทซุ
พรีเมี่ยม เอาทเล็ต ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - เบปปุ - หมูบานยูฟูอิน -
บอน้ํารอนจิโคกุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือบอน้ําแรสีเลือด - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ -
บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

  

BEPPU
SEAWAVE
HOTEL /BEPPU
SEIFU HOTEL
หรือเทียบเทา

3 วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจายูโตะคุอินาริ - โทสุ พรีเม่ียม เอาทเล็ต   

ROUTE INN
GRANTIA
DAZAIFU หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวหรือชอปป้ิงเมืองฟุกุโอกะ   

ROUTE INN
GRANTIA
DAZAIFU หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ -
เบปปุ - หมูบานยูฟูอิน - บอน้ํารอนจิโคกุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ
บอน้ําแรสีเลือด - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - บุฟเฟตปูยักษ -
ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทยไลออน แอร เคานเตอร 8 เพ่ือเตรียมตัว
เดินทาง และผานขัน้ตอนการเช็คอิน

23.00 น. เดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี SL 314 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน ดินแดนอาทิตยอุทัย ... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง
พรอมตรวจเช็คสัมภาระ

นําทานเดินทางสูเมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตยอุทัย ใครไดไปสัมผัสแลวจะหลงใหลเสนหของเมืองน้ีท่ีแมจะ
เต็มไปดวยตึกสูงระฟาแตก็แฝงกล่ินอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ ซ่ึงเล่ืองชื่อจนไดรับการจัดอันดับของนิตยสาร
ASIA Week ใหเป็นเมืองท่ีนาอยูท่ีสุดในเอเชีย ขณะท่ีสหประชาชาติทํานายวาเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีอัตราการเติบโตสูงเป็น
อันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส

นําทานชม “ศาลเจาดาไซฟุ” วัดชินโตเกาแกและมีชื่อเสียงท่ีสุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจาแหงความรู จึงมี
นักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหวขอพร เพ่ือการศึกษาไมเวนแตละวัน ในฤดูใบไมผลิภายในวัดมีตนบวยนานาพันธมากกวา

่ ่ ่



6,000 ตนเจริญเติบโตอยางหนาแนนท่ัวบริเวณวัด ดานหนาศาลเจามี รูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝ าอยูบนแทนดวยความเชื่อท่ีวา
ถาลูบหัววัวแลวจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง

อิสระใหทานได “ชมและซ้ือ” สินคาของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคาพ้ืนเมืองท่ีรานคากวา 100 รานบริเวณหนาวัดรวมถึงราน
ขนมขึน้ชื่ออยาง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานท่ีทําจากถัง่แดงหอแปงขาวเหนียวแลวนําไปป้ิง หรือจะเลือกซ้ือ ตุกตาฮากะ ฮาริโกะ
ท่ีทําจากกระดาษป้ันเป็นกอนและระบายตกแตงเป็นรูปหนา คนญ่ีป ุนเชื่อวา เป็นตุกตานําโชค

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู “เมืองเบปปุ” ตัง้อยูบนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแหงบอน้ําแรท่ีเป็นบอโคลน จัด
เป็นเมืองท่ีมีรีสอรทน้ําแรมากท่ีสุดนักทองเท่ียวสามารถลองแชน้ําแรหลายหลากชนิดได

นําทานเขาสู หมูบานยุฟุอิน เป็นตนแบบของหมูบาน OTOP ของประเทศญ่ีป ุน และเมืองน้ีมีชื่อเสียง อีกอยางในเรื่องของ
น้ําพุรอน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแหงน้ีท่ีเป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสีท่ีงดงามอีกแหงหน่ึงของหมูบานยูฟู
อินหมูบานยูฟูอินประกอบไปดวยรานคาขายของพ้ืนเมือง ผักและผลไมสด ของท่ีระลึก Handmade นารักๆ มากมายและยังมี
ขนมขึน้ชื่ออยาง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด)

นําทานเดินทางสู บอน้ําพุรอน (JigokuMeguri) หรือ บอน้ําพุรอนขุมนรกทัง้แปด เป็นบอน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเกิดขึน้
ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแรธาตุท่ีเขมขน เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม
เป็นตน และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได

นําทานชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บอน้ําแรสีเลือด น้ําแรสีแดงท่ีเกิดจากความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีน้ําแรใสบริสุทธิร์วม
ตัวกับแรธาตุตางๆ ภายในบอทําใหน้ําพุรอนกลายเป็นสีแดง

นําทานชมบอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 บอน้ําพุรอนชื่อดัง ยูมิ จิโกกุ เป็นบอน้ํารอนสีฟาเหมือน
น้ําทะเล ดวยความลึก 150 เมตร กําเนิดขึน้หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีกอน มีสวนประกอบของแรโคบอลต
ควันสีขาวพวยพุงขึน้มารอบๆ บอตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ําสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตมไขใหสุกได บอน้ีแมน้ําจะรอน
เกินกวาจะลงไปแชได แตก็มีผงน้ําแรวางจําหนายในรานขายของท่ีระลึก ใหนําไปละลายน้ําอาบเองท่ีบานได สรรพคุณทําใหผิว
พรรณเปลงปล่ังและรักษาโรคผิวหนังได

กอนออกมาอยาลืมไปน่ังแชเทาในบอน้ํารอนใตศาลา (ออนเซ็นเทา) จะทําใหรูสึกสบายเทา และมีแรงเดินเท่ียวตอไป ซ่ึงให
บริการแกนักทองเท่ียวฟรี จะน่ังแชนานเทาใดก็ได (รวมคาเขาชมบอน้ําแร 2 บอ)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร *** ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานไดลิม้ลองรสชาติปูพรอมน้ําจิม้รส
เด็ด

พักท่ี BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึน้

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ

 เชา

เป็นสนามบินท่ีมีแครันเวย ดวยความท่ีถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิดทําการ เมื่อปีพ.ศ.2555

เป็นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองท่ีนาอยูท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือ
ของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่ีประชากรคับค่ังท่ีสุดในเกาะน้ี



ศาลเจาดาไซฟุ
เป็นศาลเจาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็นท่ีตัง้ของหลุมศพของนักปราชญชื่อดัง
ของญ่ีป ุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่อง
การสอบเขาศึกษาตอ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เบปปุ

หมูบานยูฟูอิน

บอนํ้ารอนจิโคกุ

ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือบอนํ้าแรสีเลือด

บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ

 บาย

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู ท่ีชื่อดังเรื่องบอน้ํารอน ถาไดไปท่ีน่ีตองไดลงแชน้ําแรอุณหภูมิ
สูงเพ่ือสุขภาพ

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ บานอิฐท่ีประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิด ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและถายรูป
ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร รายขายของท่ีระลึก งานประดิษฐท่ีเป็นเอกลักษณ
ของเลน ของสะสมทัง้ญ่ีป ุนและตางประเทศ

เป็นพ้ืนท่ีรวมบอน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเกิดขึน้จากการระเบิดของภูเขาไฟ แตละจุดประกอบ
ดวยแรธาตุท่ีเขมขนแตกตางกันไป เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม
เป็นตน และมีความรอนเกินท่ีจะลงอาบได ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญเมื่อ
ตองมาเยือนเปบบุ

เป็นบอน้ําแรสีแดงท่ีเกิดจากความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีน้ําแรใสบริสุทธิร์วมตัวกับแร
ธาตุตางๆ ภายในบอโดยเฉพาะแรเหล็กออกไซดท่ีทําใหน้ําพุรอนกลายเป็นสีแดงเลือด จึง
เป็นท่ีมาของชื่อท่ีฟังดูนากลัวน้ี

ชื่อของท่ีน่ีมีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็นหน่ึงในแปดน้ําพุรอนของบอน้ําพุรอน
เปบบุ น้ําในบอมีสีน้ําเงินสวยอันเป็นเอกลักษณท่ีเกิดจากการผสมผสานของแรตางๆ
โดยเฉพาะแรโคบอลต น้ําในบอน้ีมีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

 คํ่า



วันท่ี 3 วัดนาริตะซังคุรุเมะ - เมืองซากะ - ศาลเจายูโตะคุอินาริ - โทสุ พรี
เม่ียม เอาทเล็ต

 หมายเหตุ บอน้ําพุรอน (รวมคาเขาชมบอน้ําแร 2 บอ)

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 BEPPU SEAWAVE HOTEL /BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซังคุรุเมะ หรือเรียกยอๆวา "วัดนาริตะซัง" ตัง้อยูในเมืองคุรุเมะ วัดแหงน้ีกอตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.
1958 จุดเดนของวัดแหงน้ีน้ันก็คือ รูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญซ่ึงมีความสูงกวา 62 เมตร และยังถือเป็นรูปป้ันท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนอีกดวย

ภายในรูปป้ันน้ีนมีบันไดวนไปสูหองสังเกตการณ ซ่ึงคุณสามารถชมทิวทัศนของภูเขา Unzen ได หรือจะเขาสูอุโมงคใตดิน
ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ "พิพิธภัณฑนรกและสวรรค" ก็ได นอกจากน้ีท่ีวัดแหงน้ียังมีเจดียพุทธคยาแบบอินเดีย ซ่ึงถือเป็นหลังแรกใน
ญ่ีป ุนดวย (ไมรวมคาเขาชมภายในตัวอาคารทานละ 500 เยน)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองซากะ

นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ เป็นศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ
เป็นศาลเจาอินาริท่ีใหญและสําคัญเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน ดานบนของตัวศาลเจา ก็เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะ
ชวงฤดูใบไมผลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพรัง่ และชวงฤดูใบไมรวง ท่ีใบไมจะเปล่ียนเป็นสีสมแดง

สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเป็นจุดถายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว ศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประทับของ
เทพเจาศักดิส์ิทธิ ์ท่ีประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดานธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทัง้
ศาลเจาแหงน้ียังเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกิมโมโน"

นําทานชอปป้ิงสินคาแบรนเนมท่ี โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต เป็นพ้ืนท่ีชอปป้ิงเอาทเล็ตขนาดใหญ มีรานคาของแบรนดชัน้นําและ
แบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน สามารถชอปป้ิงไดครบทัง้ผูหญิง ผูชาย และเด็กเล็ก ไมวาจะเป็นเสื้อผา รองเทา กระเปา
เครื่องสําอางค โดยแตละรานก็จะมีโปรโมชัน่สวนลดมากมาย

ค่ํา

่ ้ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระชอปปง เมืองฟุคุโอกะ

วัดนาริตะซังคุรุเมะ (ไมรวมคาเขาชมภายในตัวอาคารทานละ 500 เยน)

อิสระค่ําตามอัธยาศัย

เพ่ือสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระค่ําตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานกลับท่ีพัก

พักท่ี ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือระดับเดียวกัน

วัดนาริตะซังคุรุเมะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดท่ีสรางโดยโคโบ ไดชิ ออกแบบตามประติมากรรมของจักรพรรดิซางะและรูปแบบ
ของมาโมรุ จุดเดนของวัดแหงน้ีน้ันก็คือ รูปป้ันเจาแมกวนอิมขนาดใหญซ่ึงมีความสูงกวา
62 เมตร และยังถือเป็นรูปป้ันท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซากะ

ศาลเจายูโตะคุอินาริ

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต

 บาย

เป็นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูโดยอยูระหวางจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดนางาซากิ มีพ้ืนท่ี
ทางตอนเหนือและตอนใตท่ีติดกับทะเลจึงเป็นจังหวัดท่ีเต็มไปความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติท่ีสวยงาม และมีสภาพอากาศท่ีสดใสเหมาะแกการทองเท่ียว มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของเครื่องป้ันดินเผา

เป็นศาลเจานิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ
เป็นศาลเจาอินาริท่ีใหญและสําคัญเป็นอันดับ 3 ดานบนของตัวศาลเจา ก็เป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพรัง่ และชวงฤดู
ใบไมรวง ท่ีใบไมจะเปล่ียนเป็นสีสมแดง สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ํา
สายเล็กๆเป็นจุดถายภาพท่ีสวยงามเลยทีเดียว ศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจา
ศักดิส์ิทธิ ์ท่ีประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ และความปลอดภัย

ศูนยรวมแฟชัน่ทันสมัยท่ีราคาถูกจนแปลกใจ แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากท่ัว
โลก ทัง้แฟชัน่นําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชัน่กีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคา
กันอยางสุดๆ

 คํ่า  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

อิสระใหทานไดทองเท่ียวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไมรวมคาเดินทาง)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานไดทองเท่ียวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไมรวมคาเดินทาง)

***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ํา (เพ่ือไมรบกวนเวลาการชอปป้ิง) **

เชิญทานเพลิดเพลินกับอิสระชอปป้ิงตามแหลงชอปป้ิงชื่อดัง
- Canal City Hakata อาณาจักรหรูแหงการชอปและความบันเทิงหลายรูปแบบท่ีรวมไวในท่ีเดียว ทัง้โรงหนัง, game

center, โรงแรมและรานแบรนดเนมมากมาย ทัง้แบรนดญ่ีป ุนแทและแบรนดตางประเทศรวมกวา 250 ราน สวนใครชอปจน
ตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีรานอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียก
วาศูนยอาหารท่ีขายเฉพาะราเมงก็ไมวากัน ใครชอบรานไหนเลือกไดตามสะดวก และเป็นอีกแหลงท่ีมีฮากะตะราเมงใหลองชิม
กันดวย นอกจากน้ียังเป็นสถานท่ีถายทําละคร “รักคุณเทาฟา”

- Marinoa City Outlet ชอปป้ิงมอลลริมทะเลแหงใหญน้ีตัง้อยูทางทิศตะวันออกของเมืองฮากะตะ สวนใหญจะเป็น
แบรนดทองถิ่นแตก็มีแบรนดอินเตอรบางสวนนะคะ อยาง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีทัง้ท่ีเป็นเอา
ทเล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซ่ึงสวนใหญเนนแฟชัน่ดีไซน ทัง้รองเทา กระเปา เสื้อผา ชุดกีฬา นอกจากน้ียังมีเครื่องใชและของ
ตกแตงบาน ของใชสําหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากน้ียังมีเครื่องเลนชิงชาสวรรคไวคอยใหบริการอีกดวย

- Tenjin Underground Shopping Mall อยูใตดินสถานี Tenjin ถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงใหญท่ีมีรานคาใหเลือกชอ
ปกันอยางจุใจกวารอยราน แบงเป็นบล็อคๆ ตัง้เรียงรายซาย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกวา 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและ
บรรดารานรวงตางๆ ตกแตงรานกันอยางนารัก ดูดี มีกล่ินอายสไตลยุโรปในยุคศตวรรษท่ี 19 สินคาสวนใหญเป็นแบรนดทอง
ถิ่นท่ีสรางสรรคขึน้มาเอง เหมาะกับวัยรุนและวัยทํางาน โดยเฉพาะเสื้อผาแฟชัน่ เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ accessories

- ถนนชอปป้ิง Hakata Kawabata ถนนชอปป้ิงแบบมุงหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดของฮากะตะ ท่ีชอปป้ิงท่ีน่ีจะเล็กกวาท่ีอ่ืน
ตลอดทัง้สองขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดวยรานคากวารอยราน สินคาก็มีเลือกซ้ือมากมายประเภททัง้เสื้อผา ของกิน
ของใช สวนใหญจะเป็นสินคาท่ัว ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือรานท่ีมีสินคาจากเตาหู มีทัง้มาสกเตาหูท่ีขึน้ชื่อของท่ีน่ี และผลิตภัณฑ
น้ําเตาหูแทๆ ของฟุกุโอกะท่ีตองลอง

- ยานซุมขายอาหารสไตลยาไตริมแมน้ํา(Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือท่ีเรียกกันวายาไต(Yatai)เป็นหน่ึงใน
ของขึน้ชื่อของเมืองฟุกุโอกะ โดยท่ัวๆไปรานแบบยาไตมักจะมีท่ีน่ังไดแค 6-10 ท่ีน่ังเทาน้ัน ซ่ึงมักจะขายอาหารท่ีสามารถกินได
เร็วๆแตอยูทอง ท่ัวทัง้เมืองฟูกุโอกะจะมีอยูประมาณ 150 ราน แตบริเวณท่ีนาสนใจท่ีสุดจนปัจจุบันกลายเป็นหน่ึงในแหลงทอง
เท่ียวของเมืองไปแลว ก็คือแถวตอนใตของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ท่ีอยูกลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรานอาหารแบบยา
ไตรวมกันอยูประมาณ 10 รานตลอดทางเดินริมน้ําท่ีไดบรรกาศดี

พักท่ี ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือระดับเดียวกัน

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงเมืองฟุกุโอกะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟุกุโอกะ(Fukuoka)เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 8 ของญ่ีป ุน เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของ
เกาะคิวชู จนอาจจะเรียกไดวาเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชูเลย อีกทัง้ฟูกุโอกะยังเป็น
เมืองหนาดานเพราะมีสนามบินนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดของเกาะคิวชูดวย แตถึงแมเมืองน้ีจะ
เป็นเมืองใหญ และมีความเจริญครบครันก็ตาม แตก็ยังมีบรรยากาศท่ีดูสบายๆไมอึดอัด
เหมือนกับเมืองอ่ืนๆของญ่ีป ุน ดวยระบบการขนสงท่ีดี ถนนหนทางท่ีกวางขวาง ความ
สะอาด ปลอดภัยของเมือง และความเป็นมิตรของผูคนท่ีน่ี จนทําใหติดหน่ึงในเมืองท่ีนา
อยูมากท่ีสุดในโลกดวย และเน่ืองจากนักทองเท่ียวท่ีจะมาเกาะคิวชู มักจะลงเครื่องบินท่ี
สนามบินของเมืองน้ี การแวะเท่ียวฟูกุโอกะซักวันสองวันจึงเป็นความคิดท่ีเขาทาไมนอย
โดยเฉพาะการชอปป้ิงตางๆกอนเดินทางกลับ เราจึงรวมเอาสถานท่ีทองเท่ียวฮิตๆของ
เมืองฟุกุโอกะเอาไวทัง้หมด 7 ท่ีสําหรับการเท่ียว 2 วันก็สามารถเก็บไดทัง้หมด

 คํ่า  ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

07.50 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลออน แอร เท่ียวบินท่ี SL315 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

11.55 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

ทาอากาศยานดอนเมือง

 เชา

เป็นสนามบินท่ีมีแครันเวย ดวยความท่ีถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิดทําการ เมื่อปีพ.ศ.2555

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.  การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
พาสปอรต (Passport) จะตองมีอายุการใชงาน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 10,000 บาท

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

ราคาจอยแลนด ไมรวมตัว๋เครื่องบิน หักคาตัว๋เครื่องบินออกทานละ  8,000 บาท

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบ
ริษัทฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง

ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
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2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


