
#15898 ทัวรญ่ีปุน ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน ซากุระ ณ สวนโอซา
ดะ ซากปราสาทฟูกุโอกะ บิน SL
ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ ปราสาทโคคูระ ศาลเจาริมหาดโมโตโนสุมิ อินาริ หางซีมอลล
ศาลเจายูซะ หมูบานยุฟุอินฟลอรรัล ขุมนรกเบปปุจิโกกุ ยูเมะทาวน ชอปปงยาน
เทนจิน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคูระ - ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ - หางซี
มอลล   

Shimonoseki Hotel
หรือเทียบเทา

3 สวนโอซาดะ - ศาลเจายูสะ - หมูบานยูฟูอิน - เบปปุ - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ -
ยูเมะทาวน - ออนเซ็น   

Beppu Area Hotel
หรือเทียบเทา

4 โทสุ พรีเม่ียม เอาทเลต - ปราสาทฟุกุโอกะ - สวนมาอิซูรุ - ดิวต้ีฟรี - ยานเท็น
จิน   

Fukuoka Area Hotel
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคูระ - ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินา
ริ - หางซีมอลล

กําหนดการทั้งหมด

*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด
ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

** สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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 สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสาร ระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไล
ออน แอร โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด
ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบินไลออน แอร เท่ียวบินท่ี SL314
** สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ

และจับ

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีป ุน หลังผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานชม ซากุระ ณ ปราสาทโคคูระ (Kokura Castle) (ใชเวลาเดินทาง 1 ชม.) ตั้งอยูในตัวเมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu)
ของจังหวัดฟูกุโอกะ ปราสาทแหงน้ีกอสรางมาอยางยาวนานจนกลายมาเป็นตนแบบของสถาปัตยกรรมการสรางปราสาทของท่ัว
ประเทศญ่ีป ุน แมภายหลังตัวอาคารหลักจะถูกทําลายลงเมื่อปี ค.ศ.1865 แตก็ยังมีการบูรณะขั้นมาอีกครั้งในปี ปี ค.ศ. 1954
และยังคงอยูยาวๆมาจนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชม ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ (ใชเวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เป็นศาลเจาท่ีตั้งอยูในเมืองนากาโตะของจังหวัดยามากูจิ
สรางขึ้นในปี 1955 ผูศรัทธาสวนใหญเป็นชาวประมงทองถิ่น เป็นเทพพระเจาของการทําธุรกิจเจริญรุงเรือง จับปลาไดดี และ
ความปลอดภัยทางทะเล จุดเดนของศาลเจาคือประตูทางเขามีโทะริอิสีแดงเรียงรายขึ้นมากกวา 100 กลุม ประตูทางเขามีโทะริอิสี
แดง ท่ีน่ีไดรับเลือกเป็นหน่ึงใน “31 สถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีป ุน"

จากนั้นเดินทางสู หางซี มอลล (Seamall Shimonoseki) (ใชเวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เป็นหางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ต
และชอปป้ิงมอลลดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเสื้อผาเครื่องน ุงหม เครื่องใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจน
สินคาประเภทอาหาร เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Shimonoseki Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

ปราสาทโคคูระ

 เชา

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

เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูในตัวเมืองคิตะคิวชู ถูกสรางขึ้นโดย Hosokawa Tadaoki ในปี
1602 โดยเป็นสมบัติของตระกูล Ogasawara ตัวปราสาทมีรูปแบบการสรางตาม
สถาปัตยกรรมญ่ีป ุนแบบด้ังเดิมแทๆ มีความสูง 5 ชั้น สภาพปราสาทท่ีเห็นในปัจจุบันรับ
การบูรณะอยางเต็มท่ีในปี 1990 ท่ีน่ีไดถูกบันทึกดวยวาเป็น 1 ใน 100 ปราสาทท่ีนา
สนใจของญ่ีป ุนในปี 2017

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ

หางซีมอลล

 บาย

ศาลแหงน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง และยังเป็นท่ีรูจักกันดีวามีกลองรับเงินบริจาค
สุดทาทายใหคุณโยนเหรียญทําบุญอีกดวยศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประทับของดวงวิญญาณ
ศักดิส์ิทธิ ์ท่ีแยกออกจากศาลเจา Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปี
กอน เลากันวาเทพเจาแปลงกายเป็นสุนัขจ้ิงจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมง
คนหน่ึงเพ่ือบอกใหตั้งศาลเจาในพ้ืนท่ีน้ี จุดท่ีโดดเดนนาประทับใจท่ีสุดของศาลเจาแหงน้ี
เห็นจะเป็นเสาโทริอิ 123 ตนท่ีตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกวา 100 เมตร (328 ฟุต) นัก
ทองเท่ียวท่ีมาเยือนนิยมเดินใตเสาโทริอิท่ีทอดยาวคลายอุโมงคพลางอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ เชน ขอใหประกอบธุรกิจสําเร็จ ขอใหเดินทางปลอดภัย เป็นตน วากันวาเทพเจา
สามารถชวยใหคําขอตางๆ เป็นจริงไดซ่ึงรวมไปถึงการขอใหพบเน้ือคู และการมีบุตร

เป็นหางสรรพสินคาท่ีอยูใกลกับสถานี JR Shimonoseki ท่ีน่ีเป็นศูนยการคาท่ีใหญ
ท่ีสุดในจังหวัดยามากุชิ ภายในมีรานคาปลีกและรานคาของแบรนดเนมมากมายกวา 160
ราน รวมท้ังรานอาหาร และศูนยความบันเทิงท่ีครบครัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนโอซาดะ - ศาลเจายูสะ - หมูบานยูฟูอิน - เบปปุ - บอทะเล
เดือด ยูมิ-จิโกกุ - ยูเมะทาวน - ออนเซ็น

การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 คํ่า  Shimonoseki Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนโอซาดะ (Osada Park) (ใชเวลาเดินทาง 1 ชม.) นําทานชมซากุระกวา 1,300 ตน ภายในบริเวณ
สวนจะมีรานคา รานอาหาร ขายอยูเรียงราย

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

จากนั้นไปยัง ศาลเจายูสะ (Usa Jingu) (ใชเวลาเดินทาง 30 นาที) ศาลเจายูซะ ตั้งอยูในเมือง Usa จังหวัด Ōita เป็นศาล
เจาศูนยกลางของ Hachimangū ท่ีมีมากกวา 40,000 แหงท่ัวประเทศญ่ีป ุน ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์มีผูคนมาสักการะ
บูชากันมากมาย เทพเจาท่ีไดรับการบูชาท่ีศาลเจาน้ีคือ เทพ Hachiman หากใครอยากลองมาสัมผัสกับพลังของสิ่งศักดิส์ิทธิ ์
พรอมกับเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิธีสักการะท่ีเป็นเอกลักษณ ท่ีน่ีเป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีนามาเยือน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล (Yufuin Floral Village) (ใชเวลาเดินทาง 1 ชม.) ตั้งอยูท่ีเมืองยูฟุอิน ในจังหวัดโออิ
ตะ เรียกไดวาเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีโดดเดนมากๆ แหงหน่ึงเลยก็วาได เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ บาน
อิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิด ภายในมีท้ังรานอาหารบรรยากาศเกๆ
และรานขายของท่ีระลึกท่ีมีความแฮนดเมดไมเหมือนใคร ไมวาจะเป็นของเลน ของสะสมท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ

นําทานเดินทางไป จังหวัดโออิตะ เมืองเบปปุ

นําทานชม ยูมิ จิโกกุ (ใชเวลาเดินทาง 30 นาที) เป็นหน่ึงในแปดของน้ําพุรอนของทัวร ขุมนรกเบปปุจิโกกุ น้ําพุรอนท่ีมี
ลักษณะของบอท่ีเป็นเอกลักษณ ซ่ึงมีน้ําเป็นสีฟาและมีสวนผสมของโคบอลตท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300
ปีกอน สีของน้ําพุรอนท่ีเป็นเอกลักษณจึงไดชื่อวา Umi ซ่ึงแปลวา ทะเล ในภาษาญ่ีป ุน แตอุณหภูมิของน้ําพุรอนคอนขางสูงมาก
ประมาณ 98C

จากนั้นเดินทางสู ยูเมะทาวน ซ่ึงเป็นศูนยการคาขนาดใหญ ภายในมีรานอาหาร รานขายเครื่องสําอาง กระเปา เสื้อผา
รองเทา รวมไปถึงผลิตภัณฑเวชสําอาง ยารักษาโรคซ่ึงเป็นท่ีนิยมและรานคาปลอดภาษีภายในศูนยการคาน้ีอีกดวย อิสระใหทาน
ชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ยูเมะทาวน

พักท่ี Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา

ใหทานไดผอนคลายกับ การแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงาและชวยใหระบบหมุนเวียน
โลหิตดีขึ้น

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



สวนโอซาดะ

ศาลเจายูสะ

เป็นสวนสาธารณะท่ีอยูภายในเมืองโออิตะ ภายในสวนมีตนซากุระวา 1,300 ตนท่ีใน
อดีตชาวบานแถบน้ีไดมารวมกันปลูกไวใหเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ในชวงซากุระ
บานท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระบานท่ีสวยงามไมแพท่ีอ่ืนในภูมิภาคคิวชู

เป็นศาลเจาชินโตในเมืองยูสะ ถูกสรางขึ้นมาในยุคนาระ เพ่ืออุทิศแดจักรพรรดิโอจินซ่ึงได
รับการยกยองวาเป็น Hachiman-jin (เทพแหงนักรบผูปกครอง) อาคารศาลเจาท่ีเห็นใน
ปัจจุบันถูกสรางขึ้นใหมประมาณชวงกลางศตวรรษท่ี 19 โดยตัวอาคารประกอบไปดวย
โครงสรางคูขนานกับหลังคาหนาจ่ัวท่ีเชื่อมตอกัน มีโครงสรางดานหนาเรียกวาเกอิน และ
สวนดานหลังเรียกวาไนอิน ซ่ึงเป็นท่ีท่ีกลาววามีเทพสิงสถิตอยู

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานยูฟูอิน

เบปปุ

บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ

ยูเมะทาวน

 บาย

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

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู ท่ีชื่อดังเรื่องบอน้ํารอน ถาไดไปท่ีน่ีตองไดลงแชน้ําแรอุณหภูมิ
สูงเพ่ือสุขภาพ

ชื่อของท่ีน่ีมีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็นหน่ึงในแปดน้ําพุรอนของบอน้ําพุรอน
เปบบุ น้ําในบอมีสีน้ําเงินสวยอันเป็นเอกลักษณท่ีเกิดจากการผสมผสานของแรตางๆ
โดยเฉพาะแรโคบอลต น้ําในบอน้ีมีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

ท่ีน่ีเป็นศูนยการคาขนาดใหญแหงหน่ึง มีรานสินคา เสื้อผา เครื่องสําอางคตางๆ ภายใน
สวนชั้นลางมีซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญและรานขายยาและรานอาหารบรรยากาศสบายๆ

 คํ่า



วันท่ี 4 โทสุ พรีเม่ียม เอาทเลต - ปราสาทฟุกุโอกะ - สวนมาอิซูรุ - ดิว
ตี้ฟรี - ยานเท็นจิน

 หมายเหตุ การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

ออนเซ็น

 Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง โทซุพรีเมียมเอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใชเวลาเดินทาง 1.45 ชม.) ตั้งอยูท่ีเมืองซากะ
(Saga) เรียกไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงเอาทเล็ตครบวงจรท่ีย่ิงใหญ อีกแหงนึงของคิวชู (Kyushu) ใหทุกทานชอปป้ิงกันไดอยาง
สะดวกสบาย โดยเอาทเล็ตแหงน้ีมีสินคาจะมีใหเลือกหลากหลาย ตั้งแตระดับพรีเมียมจนไปถึงท่ัวๆไป ซ่ึงจะมีรานคาของแบรนด
ชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน ใหเลือกช็อปกันแบบจุใจ

บาย

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู สวนมาอิซูรู (Maizuru Park) (ใชเวลาเดินทาง 40 นาที) มีซากของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู
ภายในสวนสาธารณะท่ีมีท่ีสําหรับเดินเลนรวมถึงลานชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะไดดวย สวนมาอิซูรุ เมื่อถึงชวงฤดู
ใบไมผลิ (ประมาณชวงเดือนเมษายน) จะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ัวท้ังสวน ทําใหท่ีน่ีกลายเป็นจุดชมซากุระท่ีดีท่ีสุดจุดหน่ึงของ
เมืองฟูกุโอกะ

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

นําทานเดินทางไปยัง DUTY FREE ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาอุปโภค บริโภค มากมาย ท้ังเสื้อผารองเทา เครื่องสําอางให
บริการอีกมากมาย

จากนั้นเดินทางไปยัง ยานชอปป้ิงเทนจิน (Tenjin ward) หรือ จะเรียกอีกอยางวา “Downtown Area ของเมือง ฟูกุโอกะ”
มีใหเลือกเดินชิลกันแบบจุใจสุดๆไมวาจะเป็นราคาตางๆ ท่ีเรียงรายอยูเต็มสองขางฝ่ังถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงหางใหญๆ มา
รวมตัวกันอยูมากมายสินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิดตั้งแต เครื่องใชไฟฟา เสื้อผา แบรนเนมดหนังสือ เครื่องสําอางตางๆ รวม
ไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

พักท่ี Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

การบานของดอกซากุระจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต
ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยท่ีราคาถูกจนแปลกใจ แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากท่ัว
โลก ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคา
กันอยางสุดๆ

ปราสาทฟุกุโอกะ

สวนมาอิซูรุ

ดิวต้ีฟรี

ยานเท็นจิน

 บาย

ปราสาทฟุกุโอกะตั้งอยูใจกลางเมืองภายในสวนมาอิซูรู สรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 17 โดย
ทาน คุโรดะ นากะมาสุ ปราสาทฟุคุโอกะเป็นปราสาทท่ีใหญท่ีสุดในคิวชูและยังเป็นจุดชม
ซากุระท่ีดีท่ีสุดจุดหน่ึงของเมืองฟุคุโอกะอีกดวย

สวนมาอิซูรุเมื่อถึงชวงฤดูใบไมผลิ จะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ัวท้ังสวน ทําใหท่ีน่ีกลายเป็น
จุดชมซากุระท่ีดีท่ีสุดจุดหน่ึงของเมืองฟูกุโอกะ จึงดึงดูดคนมากมายใหเขาเย่ียมชมเดินเลน
หรือปิกนิกกันบนสนามหญาใตตนซากุระ

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นยานท่ีเรียกวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเป็น
downtown area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหาง
ใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย มีสินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา
เสื้อผา แบรนเนมด หนังสือ เครื่องสําอางคตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

 คํ่า  Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา

เชา



 หมายเหตุ มีบริการอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ

08.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL315 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

บาย

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ เชา

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

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)

์ ่ ้ ้ ่ ๋ ่



เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
่



1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน) (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว

บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

ในการอัพเกรดท่ีน่ังของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะอัพเกรดไดก็ตอเมื่อไดทําการสงชื่อออกตั๋วแบบกรุปแลวเทานั้น ไม
สามารถจอง หรือ อัพเกรดท่ีน่ังกอนการสงชื่อออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีท่ีน่ังใหลูกคาได จนกวาจะไดมีการสง
ชื่อออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น จึงจะสามารถเช็คท่ีน่ัง และทําการอัพเกรดหากท่ีน่ังดังกลาวยังวางอยู
โดยราคาในการอัพเกรด (กรณีท่ีน่ังยังวางอยู) เป็นไปตามท่ีระบุขางตน

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี

่ ่ ่



เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน


