
#15943 ทัวรญ่ีปุน ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเฮาสเทนบ
อช ชมซากุระ ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน บิน SL
ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ ศาลเจาดาไซฟุเท็มมังกู สวนสันติภาพนางาซากิ อนุสรณ
สันติภาพฮิโรชิมา ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ สวนดอกไมของโกเวอร ศาลเจายูโทคุ
อินาริ ยานชอปปงเทนจิน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - เฮาสเทนบอช   
JR Okura HTB Hotel
หรือเทียบเทา

3 สวนสันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ - ถนนคนเดินฮา
มาโนมาจิ - สวนโกลฟเวอร   

JR Okura HTB Hotel
หรือเทียบเทา

4 ศาลเจายูโตะคุอินาริ - สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน - โทสุ พรีเม่ียม เอาทเลต -
ยานเท็นจิน   

Fukuoka Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - เฮาสเทนบอช

กําหนดการทั้งหมด

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควส หรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึง
ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

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 โดยสายการบินไลออน 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

นําทานสู ศาลเจาดาไซฟุเท็มมังกู (Dazaifu Tenmangu Shrine) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) ศาลเจาอายุเกาแก
กวาพันปี ท่ีถูกสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซ่ึงจุดมุงหมายในการสรางขึ้นมาตั้งแตแรกนั้น คือเพ่ือสักการะ สุกาวะระ
มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดคนหน่ึงในยุคเฮฮัน (Heian) จนคนญ่ีป ุนยกใหเป็นเทพเจาแหง
การศึกษา ทําใหเราจะเห็นนักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังเตรียมสอบสําคัญๆ แวะเวียนมาสักการะขอพรอยูเสมอ

บาย



วันท่ี 3 สวนสันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ -
ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ - สวนโกลฟเวอร

 หมายเหตุ อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางไป สวนสนุกท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในคิวชู ก็ยอมหมายถึงท่ีน่ี Huis Ten Bosch (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45
ชม.) คือธีมปารคท่ีแมจะอยูในญ่ีป ุน “หมูบานฮอลแลนด” ของประเทศญ่ีป ุน ท่ีไดรวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมขนานแท
ของฮอลแลนด (เนเธอรแลนด) และชาวดัชทไวดวยกัน ทานสามารถถายรูปกับบรรยากาศรอบๆ กังหันแบบฮอลแลนด ทุง
ดอกไมตางๆ ไมวาจะเป็น ทุงดอกทิวลิป, ทุงดอกกุหลาบ

หรือทานท่ีชอบความตื่นเตน เชิญท่ีสวนสนุกเฮาสเทน บอช ท่ีแบงออกเป็นโซนตางๆ 6 โซน คือ Thriller Fantasy
Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมตางๆ ท่ีนาสนใจเชน พิพิธภัณฑ
หมีเท็ดด้ี, โรงภาพยนตรแบบ 4-5 มิติหลายโรง, พิพิธภัณฑศิลปะ, ลองเรือไปตามคลองท่ียาวกวา 6 กิโลเมตร, ชมเมืองสไตล
ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และลองเรือโจรสลัดของการตูนดัง One Piece (รวมบัตรผานประตู และเลนเครื่องเลนไดไมจํากัด / 1
Day Passport)

ค่ํา

อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี JR Okura HTB Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

ศาลเจาดาไซฟุ

 เชา

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

เป็นศาลเจาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็นท่ีตั้งของหลุมศพของนักปราชญชื่อดัง
ของญ่ีป ุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่อง
การสอบเขาศึกษาตอ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เฮาสเทนบอช บาย

เป็นสวนสนุกแนวรีสอรทท่ีใหคนเขามาชม เลน และพักได มีการออกแบบสไตลดัตช ซ่ึง
เป็นการใหเกียรติกับความสัมพันธท่ีเกาะคิวชูมีกับชาวดัตช เป็นสวนสนุกท่ีใหญท่ีสุดใน
เกาะคิวชู

 คํ่า  JR Okura HTB Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูใน
บริเวณตัวเมืองนางาซากิ ถูกจัดสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงเหตุการณท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีชื่อวา Fat man เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.
1945 ท่ีทําลายเกือบท้ังเมืองและยังฆาสิ่งมีชีวิตไปมากกวา 80,000 คน ถือวาเป็นอีกสวนหน่ึงในประวัติศาสตรท่ีสําคัญของ
ญ่ีป ุน

จากนั้นชม Atomic Bomb Dome หรือ อนุสรณสันติภาพฮิโรชิมา ตั้งอยูภายในสวนสันติภาพฮิโรชิมา ตึกน้ีเดิมเป็นศูนย
การประชุมพาณิชยกรรมแหงฮิโรชิมา แตตอมากลายเป็นศูนยจัดแสดงสินคาของเมืองฮิโรชิมา ในวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488
ระเบิดปรมาณูลูกแรกก็ทําใหอาคาร 3 ชั้นพังทลายเกือบหมด เหลือเพียงโดมตรงกลางซ่ึงไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด เมื่อเวลา
ผานไป ท่ีน่ีก็ไดรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองคการยูเนสโก เมื่อปีพ.ศ. 2539

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

อิสระชอปป้ิง ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ (Hamano machi Shopping arcade) จังหวัดนางาซากิ ทานสามารถเดินเลน
และชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสราง เชน บานเรือน ศาลเจา วัด ซุมประตูตางๆ และอาหารรสชาติพิเศษท่ีมีความผสม
ผสานระหวางจีนและญ่ีป ุนท่ีผสมผสานกันอยางลงตัว อาหารขึ้นชื่อประจําเมืองน้ี คือ ซารา อุดง (SARA UDON) ราดหนาญ่ีป ุน
เป็นเมนูเสนสูตรผสมพิเศษระหวางจีนและญ่ีป ุนและอาหารท่ีขึ้นชื่ออีกอยางหน่ึงคือ จัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสหมู
รอนๆท่ีมีชื่อเรียกวา KAKUNI-MAN

นําทานเดินทางชม สวนดอกไมของโกเวอร (Glover Garden) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หรือท่ีคนสวนมากมัก
จะเรียกกันสั้นๆวา สวนโกเวอร นั้นตั้งอยูท่ียานเมืองนางาซากิ (Nagasaki) พูดไดคําเดียววาวิวท่ีน่ีสวยเวอรวัง อีกท้ังยังไมใชแค
สวนธรรมดาๆท่ัวไป หากมีการทําออกมาสไตลผสมผสานระหวางสวนกึ่งพิพิธภัณฑในพ้ืนท่ีแบบเปิดโลง เน่ืองจากสวนแหงน้ีตั้ง
อยูบนเนินเขา ทําใหสามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองนางาซากิ แบบพาโนรามาไดสบายๆเลยทีเดียว

ค่ํา

อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี JR Okura HTB Hotel หรือเทียบเทา

สวนสันติภาพนางาซากิ

พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสันติภาพท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือรําลึกถึงโศกนาฏกรรม สวนสาธารณะน้ีมีรูปป้ัน
มากมายท่ีสื่อความหมายอันโศกเศรา

เป็นพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวมอดีตมากมายของเมืองนางาซากิไว ท้ังกอนและหลัง
โศกนาฏกรรมท่ีเกิดขึ้น ท้ังเรื่องราวการฟ้ืนฟูเมือง และอ่ืนๆอีกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 ศาลเจายูโตะคุอินาริ - สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน - โทสุ พรีเม่ียม
เอาทเลต - ยานเท็นจิน

 หมายเหตุ อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย

ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ

สวนโกลฟเวอร

ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ทานสามารถเดินเลนและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม สิ่งปลูก
สราง เชน บานเรือน ศาลเจา วัด ซุมประตูตางๆ และอาหารรสชาติพิเศษท่ีมีความผสม
ผสานระหวางจีนและญ่ีป ุนท่ีผสมผสานกันอยางลงตัว คุณจะพบไดท่ีนางาซากิท่ีเดียว
เทานั้น อาหารขึ้นชื่อประจําเมืองน้ี คือ ซารา อุดง (SARA UDON) ราดหนาญ่ีป ุน เป็น
เมนูเสนสูตรผสมพิเศษระหวางจีนและญ่ีป ุน และอาหารท่ีขึ้นชื่ออีกอยางหน่ึงคือ จัมปง
(CHAMPON) และซาลาเปาไสหมูรอนๆท่ีมีชื่อเรียกวา KAKUNI-MAN รานอาหารยาน
น้ีจะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น.

สวนโกลฟเวอรจะนําคุณยอนเวลากลับไปในชวงเวลาท่ีธุรกิจของชาวตางชาติในนางาซากิ
เจริญรุงเรือง ความมั่งค่ังของพวกเขายังแสดงออกมาในรูปการตกแตงท้ังภายในและ
ภายนอกของตัวบาน บางสวนของบานสไตลตะวันตกในโกลฟเวอรเป็นบานสไตลโคโล
เนียล 2 ชั้น ในขณะท่ีบานคนอ่ืนเป็นบังกะโลชั้นเดียว แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานท่ี
นาสนใจของรูปแบบตะวันตกและญ่ีป ุน

 คํ่า  JR Okura HTB Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางชม ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ศาลเจาเกาแกของเมือง
ซากะ ท่ีมีอายุหลายรอยปี โดยศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประทับของเทพเจาศักดิส์ิทธิ ์ทําใหมีผูคนจํานวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอ
พรเพ่ือใหท้ังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจตางใหมีความสําเร็จ แถมท่ีน่ียังถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยมากๆของเมืองน้ี

จากนั้นชมความงาม สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ภายใน
สวนมีการจัดตกแตงไวอยางสวยงามหมุนเวียนกันตลอดท้ังปี จึงสามารถเขาชมไดทุกฤดู แตชวงท่ีบอกเลยวาพีคมากก็ตองฤดู
ใบไมผลิ สวนก็จะเต็มไปดวยความสดใสของดอกซากุระในหลายๆจุด แถมยังมีความพิเศษท่ีมีเฉพาะปลายเดือนมีนาคมถึงตน
เดือนเมษายน มีการจัดงานชมซากุระยามค่ําคืน ตั้งแตเวลา 18:30-22:00 อีกดวย สวนในเดือนพฤษภาคมจะไดชมดอกวิสทีเรีย
สีมวงและขาว ท่ีมีความสวยงามไมแพกัน

หมายเหตุ : การบานของดอกไมจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระชอปป้ิง โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูท่ีเมืองซากะ
(Saga) เรียกไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงเอาทเล็ตครบวงจรท่ีย่ิงใหญอีกแหงหน่ึงของคิวชู โดยเอาทเล็ตแหงน้ีสินคาจะมีใหเลือกหลาก
หลายตั้งแตระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงท่ัวๆไป ซ่ึงจะมีรานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน ใหเลือกช็อป
กันแบบจุใจพรอมโปรโมชั่นเดนๆตลอดท้ังปี

จากนั้นเดินทางสู ยานชอปป้ิงเทนจิน (Tenjin ward) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) หรือจะเรียกอีกอยางวา
Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ ซ่ึงยานแหงน้ีเน่ียจะเรียกวาเป็นยานท่ีเปรียบเสมือนหัวใจของเมือง รานคาตางๆท่ีเรียงราย
อยูเต็มสองขางฝ่ังถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย สินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิด ตั้งแต
เครื่องใชไฟฟา เสื้อผา แบรนเนมด หนังสือ เครื่องสําอางตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย

พักท่ี Fukuoka Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

การบานของดอกไมจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย

ศาลเจายูโตะคุอินาริ

สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน

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

เป็นสวนจัดแตงขนาดใหญ มีพ้ืนท่ีถึง 150,000 ตารางเมตร ตั้งอยูตีนเขา Mifune(เขาลูก
น้ีสูง 210 เมตร) ซ่ึงเคยเป็นบริเวณท่ีตั้งคฤหาสตสวนตัวของขุนนางซึเกโยชิ นาเบะซึม
ะ(Shigeyoshi Nabeshima) ภายในสวนมีการจัดตกแตงไวอยางสวยงามหมุนเวียนกัน
ตลอดท้ังปี จึงสามารถเขาชมไดทุกฤดู ในชวงฤดูใบไมผลิ

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต

ยานเท็นจิน

 บาย

ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยท่ีราคาถูกจนแปลกใจ แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากท่ัว
โลก ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคา
กันอยางสุดๆ

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

 คํ่า  Fukuoka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

นําทานเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ

08.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL315 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

บาย

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม



 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

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 มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

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

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 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

สําคัญ !!! ในการอัพเกรดท่ีน่ังของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะอัพเกรดไดก็ตอเมื่อไดทําการสงชื่อออกตั๋วแบบกรุปแลว
เทานั้น ไมสามารถจอง หรือ อัพเกรดท่ีน่ังกอนการสงชื่อออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีท่ีน่ังใหลูกคาได จนกวาจะ
ไดมีการสงชื่อออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น 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
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เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน


