#15898 ทัวรญี่ปุน 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
2

ทา อากาศยานดอนเมือง







-

ทา อากาศยานฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคูระ - ศาลเจา โมโตโนสุมิ อินาริ - หา งซี
มอลล







Shimonoseki Hotel
หรือเทียบเทา

3

สวนโอซาดะ - ศาลเจา ยูสะ - หมูบา นยูฟูอิน - เบปปุ - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ ยูเมะทาวน - ออนเซ็น







Beppu Area Hotel
หรือเทียบเทา

4
5

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต - ปราสาทฟุกุโอกะ - สวนมาอิซูรุ - ดิวตี้ฟรี - ยา นเท็น
จิน







Fukuoka Area Hotel
หรือเทียบเทา

ทา อากาศยานฟุกุโอกะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
20.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสาร ระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบินไทยไล
ออน แอร โดยมีเจาหน าที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
*** ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกที่นั่งได และทางสายการบินเป็ นผูกําหนด
ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***
23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน โดย สายการบินไลออน แอร เที่ยวบินที่ SL314
** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับ
และจับ



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

*** ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกที่นั่งได และทางสายการบินเป็ นผูกําหนด
ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***
** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับ
และจับ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคูระ - ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินา
ริ - หางซีมอลล
เชา
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน หลังผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
นํ าทานชม ซากุระ ณ ปราสาทโคคูระ (Kokura Castle) (ใชเวลาเดินทาง 1 ชม.) ตั้งอยูในตัวเมืองคิต ะคิวชู (Kitakyushu)
ของจังหวัดฟูกุโอกะ ปราสาทแหงนี้ กอสรางมาอยางยาวนานจนกลายมาเป็ นตนแบบของสถาปั ต ยกรรมการสรางปราสาทของทั่ว
ประเทศญี่ปุน แมภายหลังตัวอาคารหลักจะถูกทําลายลงเมื่อปี ค.ศ.1865 แตก็ยังมีการบูรณะขั้นมาอีกครั้งในปี ปี ค.ศ. 1954
และยังคงอยูยาวๆมาจนถึงปั จจุบัน
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัททัวร

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นชม ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ (ใชเวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เป็ นศาลเจาที่ต ั้งอยูในเมืองนากาโตะของจังหวัดยามากูจิ
สรางขึ้นในปี 1955 ผูศรัทธาสวนใหญเป็ นชาวประมงทองถิ่น เป็ นเทพพระเจาของการทําธุรกิจเจริญรุงเรือง จับปลาไดดี และ
ความปลอดภัยทางทะเล จุดเดนของศาลเจาคือประตูทางเขามีโทะริอิสีแดงเรียงรายขึ้นมากกวา 100 กลุม ประตูทางเขามีโทะริอิสี
แดง ที่นี่ไดรับเลือกเป็ นหนึ่ งใน “31 สถานที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุน"
จากนั ้นเดินทางสู หางซี มอลล (Seamall Shimonoseki) (ใชเวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เป็ นหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ต
และชอปปิ้ งมอลลดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเสื้อผาเครื่องน ุงหม เครื่องใชไฟฟ า หนั งสือ ยาชนิ ดตางๆ ตลอดจน
สินคาประเภทอาหาร เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนั กชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Shimonoseki Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ
เป็ นสนามบินที่มีแครันเวย ดวยความที่ถ ูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิ ดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิ ดทําการ เมื่อปี พ.ศ.2555

ปราสาทโคคูระ
เป็ นปราสาทที่ต ั้งอยูในตัวเมืองคิต ะคิวชู ถูกสรางขึ้นโดย Hosokawa Tadaoki ในปี
1602 โดยเป็ นสมบัต ิของตระกูล Ogasawara ตัวปราสาทมีรูปแบบการสรางตาม
สถาปั ต ยกรรมญี่ปุนแบบดั้งเดิมแทๆ มีความสูง 5 ชั้น สภาพปราสาทที่เห็นในปั จจุบันรับ
การบูรณะอยางเต็มที่ในปี 1990 ที่นี่ไดถ ูกบันทึกดวยวาเป็ น 1 ใน 100 ปราสาทที่นา
สนใจของญี่ปุนในปี 2017



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศาลเจาโมโตโนสุมิ อินาริ
ศาลแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง และยังเป็ นที่รูจักกันดีวามีกลองรับเงินบริจาค
สุดทาทายใหคุณโยนเหรียญทําบุญอีกดวยศาลเจาแหงนี้ เป็ นที่ประทับของดวงวิญญาณ
ศักดิส
์ ิทธิ ์ ที่แยกออกจากศาลเจา Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปี
กอน เลากันวาเทพเจาแปลงกายเป็ นสุนัขจิ้งจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝั นของชาวประมง
คนหนึ่ งเพื่อบอกใหต ั้งศาลเจาในพื้นที่นี้ จุดที่โดดเดนน าประทับใจที่สุดของศาลเจาแหงนี้
เห็นจะเป็ นเสาโทริอิ 123 ตนที่ต ั้งเรียงรายเป็ นระยะทางกวา 100 เมตร (328 ฟุต ) นั ก
ทองเที่ยวที่มาเยือนนิ ยมเดินใตเสาโทริอิที่ทอดยาวคลายอุโมงคพลางอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ เชน ขอใหประกอบธุรกิจสําเร็จ ขอใหเดินทางปลอดภัย เป็ นตน วากันวาเทพเจา
สามารถชวยใหคําขอตางๆ เป็ นจริงไดซึ่งรวมไปถึงการขอใหพบเนื้ อคู และการมีบุต ร

หางซีมอลล
เป็ นหางสรรพสินคาที่อยูใกลกับสถานี JR Shimonoseki ที่นี่เป็ นศูนยการคาที่ใหญ
ที่สุดในจังหวัดยามากุชิ ภายในมีรานคาปลีกและรานคาของแบรนดเนมมากมายกวา 160
ราน รวมทั้งรานอาหาร และศูนยความบันเทิงที่ครบครัน



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

 Shimonoseki Hotel หรือเทียบเทา
การบานของดอกซากุระจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัททัวร
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สวนโอซาดะ - ศาลเจายูสะ - หมูบานยูฟูอิน - เบปปุ - บอทะเล
เดือด ยูมิ-จิโกกุ - ยูเมะทาวน - ออนเซ็น
เชา
รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สวนโอซาดะ (Osada Park) (ใชเวลาเดินทาง 1 ชม.) นํ าทานชมซากุระกวา 1,300 ตน ภายในบริเวณ
สวนจะมีรานคา รานอาหาร ขายอยูเรียงราย
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัททัวร
จากนั ้นไปยัง ศาลเจายูสะ (Usa Jingu) (ใชเวลาเดินทาง 30 นาที) ศาลเจายูซะ ตั้งอยูในเมือง Usa จังหวัด Ōita เป็ นศาล
เจาศูนยกลางของ Hachimangū ที่มีมากกวา 40,000 แหงทั่วประเทศญี่ปุน ที่นี่ถ ือเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่มีผูคนมาสักการะ
บูชากันมากมาย เทพเจาที่ไดรับการบูชาที่ศาลเจานี้ คือ เทพ Hachiman หากใครอยากลองมาสัมผัสกับพลังของสิ่งศักดิส
์ ิทธิ ์
พรอมกับเรียนรูประวัต ิศาสตร วัฒนธรรมและวิธีสักการะที่เป็ นเอกลักษณ ที่นี่เป็ นอีกที่หนึ่ งที่นามาเยือน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม หมูบานยูฟุอินฟลอรรัล (Yufuin Floral Village) (ใชเวลาเดินทาง 1 ชม.) ตั้งอยูที่เมืองยูฟุอิน ในจังหวัดโออิ
ตะ เรียกไดวาเป็ นแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนมากๆ แหงหนึ่ งเลยก็วาได เป็ นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บาน
อิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิ ด ภายในมีทั้งรานอาหารบรรยากาศเกๆ
และรานขายของที่ระลึกที่มีความแฮนดเมดไมเหมือนใคร ไมวาจะเป็ นของเลน ของสะสมทั้งญี่ปุนและตางประเทศ
นํ าทานเดินทางไป จังหวัดโออิต ะ เมืองเบปปุ
นํ าทานชม ยูมิ จิโกกุ (ใชเวลาเดินทาง 30 นาที) เป็ นหนึ่ งในแปดของนํ้ าพุรอนของทัวร ขุมนรกเบปปุจิโกกุ นํ้ าพุรอนที่มี
ลักษณะของบอที่เป็ นเอกลักษณ ซึ่งมีนํ้าเป็ นสีฟาและมีสวนผสมของโคบอลตที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300
ปี กอน สีของนํ้ าพุรอนที่เป็ นเอกลักษณจึงไดช่ อ
ื วา Umi ซึ่งแปลวา ทะเล ในภาษาญี่ปุน แตอุณหภูมิของนํ้ าพุรอนคอนขางสูงมาก
ประมาณ 98C
จากนั ้นเดินทางสู ยูเมะทาวน ซึ่งเป็ นศูนยการคาขนาดใหญ ภายในมีรานอาหาร รานขายเครื่องสําอาง กระเป า เสื้อผา
รองเทา รวมไปถึงผลิต ภัณฑเวชสําอาง ยารักษาโรคซึ่งเป็ นที่นิยมและรานคาปลอดภาษีภายในศูนยการคานี้ อีกดวย อิสระใหทาน
ชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ยูเมะทาวน
พักที่ Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา
ใหทานไดผอนคลายกับ การแชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงาและชวยใหระบบหมุนเวียน
โลหิต ดีขึ้น



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนโอซาดะ
เป็ นสวนสาธารณะที่อยูภายในเมืองโออิต ะ ภายในสวนมีต นซากุระวา 1,300 ตนที่ใน
อดีต ชาวบานแถบนี้ ไดมารวมกันปลูกไวใหเป็ นสถานที่พักผอนหยอนใจ ในชวงซากุระ
บานที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมซากุระบานที่สวยงามไมแพที่อ่ น
ื ในภูมิภาคคิวชู

ศาลเจายูสะ
เป็ นศาลเจาชินโตในเมืองยูสะ ถูกสรางขึ้นมาในยุคนาระ เพื่ออุทิศแดจักรพรรดิโอจินซึ่งได
รับการยกยองวาเป็ น Hachiman-jin (เทพแหงนั กรบผูปกครอง) อาคารศาลเจาที่เห็นใน
ปั จจุบันถูกสรางขึ้นใหมประมาณชวงกลางศตวรรษที่ 19 โดยตัวอาคารประกอบไปดวย
โครงสรางคูขนานกับหลังคาหน าจั่วที่เชื่อมตอกัน มีโครงสรางดานหน าเรียกวาเกอิน และ
สวนดานหลังเรียกวาไนอิน ซึ่งเป็ นที่ที่กลาววามีเทพสิงสถิต อยู



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานยูฟูอิน
เป็ นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บานอิฐที่ประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิ ด ถือเป็ นไฮไลทหนึ่ งประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและถายรูป
ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร รายขายของที่ระลึก งานประดิษฐที่เป็ นเอกลักษณ
ของเลน ของสะสมทั้งญี่ปุนและตางประเทศ

เบปปุ
เป็ นเมืองเล็กบนเกาะคิวชู ที่ช่ อ
ื ดังเรื่องบอนํ้ ารอน ถาไดไปที่นี่ต องไดลงแชนํ้าแรอุณหภูมิ
สูงเพื่อสุขภาพ

บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ
ชื่อของที่นี่มีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็ นหนึ่ งในแปดนํ้ าพุรอนของบอนํ้ าพุรอน
เปบบุ นํ้ าในบอมีสีนํ้าเงินสวยอันเป็ นเอกลักษณที่เกิดจากการผสมผสานของแรต างๆ
โดยเฉพาะแรโคบอลต นํ้ าในบอนี้ มีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

ยูเมะทาวน
ที่นี่เป็ นศูนยการคาขนาดใหญแหงหนึ่ ง มีรานสินคา เสื้อผา เครื่องสําอางคต างๆ ภายใน
สวนชั้นลางมีซุปเปอรมารเก็ต ขนาดใหญและรานขายยาและรานอาหารบรรยากาศสบายๆ



คํ่า

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

การบานของดอกซากุระจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัททัวร

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต - ปราสาทฟุกุโอกะ - สวนมาอิซูรุ - ดิว
ตี้ฟรี - ยานเท็นจิน
เชา
รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นํ าทานเดินทางไปยัง โทซุพรีเมียมเอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใชเวลาเดินทาง 1.45 ชม.) ตั้งอยูที่เมืองซากะ
(Saga) เรียกไดวาเป็ นแหลงช็อปปิ้ งเอาทเล็ต ครบวงจรที่ยิ่งใหญ อีกแหงนึ งของคิวชู (Kyushu) ใหทุกทานชอปปิ้ งกันไดอยาง
สะดวกสบาย โดยเอาทเล็ต แหงนี้ มีสินคาจะมีใหเลือกหลากหลาย ตั้งแตระดับพรีเมียมจนไปถึงทั่วๆไป ซึ่งจะมีรานคาของแบรนด
ชั้นนํ าและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน ใหเลือกช็อปกันแบบจุใจ
บาย
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู สวนมาอิซูรู (Maizuru Park) (ใชเวลาเดินทาง 40 นาที) มีซากของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู
ภายในสวนสาธารณะที่มีที่สําหรับเดินเลนรวมถึงลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะไดดวย สวนมาอิซูรุ เมื่อถึงชวงฤดู
ใบไมผลิ (ประมาณชวงเดือนเมษายน) จะเต็มไปดวยดอกซากุระทั่วทั้งสวน ทําใหที่นี่กลายเป็ นจุดชมซากุระที่ดีที่สุดจุดหนึ่ งของ
เมืองฟูกุโอกะ
หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัททัวร
นํ าทานเดินทางไปยัง DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาอุปโภค บริโภค มากมาย ทั้งเสื้อผารองเทา เครื่องสําอางให
บริการอีกมากมาย
จากนั ้นเดินทางไปยัง ยานชอปปิ้ งเทนจิน (Tenjin ward) หรือ จะเรียกอีกอยางวา “Downtown Area ของเมือง ฟูกุโอกะ”
มีใหเลือกเดินชิลกันแบบจุใจสุดๆไมวาจะเป็ นราคาตางๆ ที่เรียงรายอยูเต็มสองขางฝั่ งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงหางใหญๆ มา
รวมตัวกันอยูมากมายสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิ ดตั้งแต เครื่องใชไฟฟ า เสื้อผา แบรนเนมดหนั งสือ เครื่องสําอางตางๆ รวม
ไปถึงรานอาหารอีกมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
พักที่ Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต
ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากทั่ว
โลก ทั้งแฟชั่นนํ าสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่พรอมใจกันมาลดราคา
กันอยางสุดๆ



ปราสาทฟุกุโอกะ

บาย

ปราสาทฟุกุโอกะตั้งอยูใจกลางเมืองภายในสวนมาอิซูรู สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 โดย
ทาน คุโรดะ นากะมาสุ ปราสาทฟุคุโอกะเป็ นปราสาทที่ใหญที่สุดในคิวชูและยังเป็ นจุดชม
ซากุระที่ดีที่สุดจุดหนึ่ งของเมืองฟุคุโอกะอีกดวย

สวนมาอิซูรุ
สวนมาอิซูรุเมื่อถึงชวงฤดูใบไมผลิ จะเต็มไปดวยดอกซากุระทั่วทั้งสวน ทําใหที่นี่กลายเป็ น
จุดชมซากุระที่ดีที่สุดจุดหนึ่ งของเมืองฟูกุโอกะ จึงดึงดูดคนมากมายใหเขาเยี่ยมชมเดินเลน
หรือปิ กนิ กกันบนสนามหญาใตต นซากุระ

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

ยานเท็นจิน
เป็ นยานที่เรียกวาเป็ นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได เรียกวาเป็ น
downtown area ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้ จะมีรานรวง ถนนคนเดิน และหาง
ใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิ ด ตั้งแตเครื่องใชไฟฟ า
เสื้อผา แบรนเนมด หนั งสือ เครื่องสําอางคต างๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5

 Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา
การบานของดอกซากุระจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัททัวร
อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา



กิจกรรม

นํ าทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ
08.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL315 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
บาย
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม



ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

เชา

เป็ นสนามบินที่มีแครันเวย ดวยความที่ถ ูกรายลอมดวยบานพักอาศัย สนามบินจึงปิ ดให
ทําการชวงเวลากลางคืน [4ทุม-7โมงเชา] เริ่มเปิ ดทําการ เมื่อปี พ.ศ.2555



ทาอากาศยานดอนเมือง

บาย

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

มีบริการอาหารบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั ้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ
กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํ า
เที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับ
เปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีพาสปอรต ตางชาติที่ต องการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนิ นการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั ้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็ นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัท
เรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัต รโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
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เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว*

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีต องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
่

1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่ากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน) (คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
หากทานมีความจําเป็ นจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจาหน าที่กอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่ องมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็ นการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็ นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็ นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั ้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ ง บริษัทฯ จะคอนเฟิ รมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก
สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพื่อประโยชน สูงสุดแกต ัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆได
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆทั้งนี้ จะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเนื่ องมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว
บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ที่ สนามบินตนทางขาไป เทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรม
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได
ในการอัพเกรดที่นั่งของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะอัพเกรดไดก็ต อเมื่อไดทําการสงชื่อออกตั๋วแบบกรุปแลวเทานั ้น ไม
สามารถจอง หรือ อัพเกรดที่นั่งกอนการสงชื่อออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีที่นั่งใหลูกคาได จนกวาจะไดมีการสง
ชื่อออกตั๋วกรุปแลวเทานั ้น จึงจะสามารถเช็คที่นั่ง และทําการอัพเกรดหากที่นั่งดังกลาวยังวางอยู
โดยราคาในการอัพเกรด (กรณีที่นั่งยังวางอยู) เป็ นไปตามที่ระบุขางตน

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดต ามกําหนดของแตละ
สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้
่

่

่

เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน

