
#15944 ทัวรญ่ีปุน ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน ซากุระ ณ สวนริม
ทะเลยูมิโนนะ สวนดอกไมนาโนะฮานะ บิน SL
ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ ศาลเจาดาไซฟุ หมูบานยูฟูอิน ยูมิจิโกกุ ยูเมะทาวน วัดโทโชจิ
ยานชอปปงเทนจิน ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - ถนนคนเดินคาวาบาตะ - หมูบานยูฟู
อิน - เบปปุ - บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ - ยูเมะทาวน - ออนเซ็น   

Beppu
Area Hotel
หรือเทียบเทา

3 โทสุ พรีเม่ียม เอาทเลต - ทุงดอกสีฟาเนโมฟิลลา สวนอูมิโนนากะ - วัดโทโชจิ - ยานเท็นจิน   
Fukuoka
Area Hotel
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวฟุกุโอกะ   
Fukuoka
Area Hotel
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 เม.ย. 65 - 9 เม.ย. 65 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿7,900

8 เม.ย. 65 - 12 เม.ย. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿7,900

11 เม.ย. 65 - 15 เม.ย.
65

฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿7,900

14 เม.ย. 65 - 18 เม.ย.
65

฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿7,900

18 เม.ย. 65 - 22 เม.ย.
65

฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿7,900

22 เม.ย. 65 - 26 เม.ย.
65

฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿7,900

24 เม.ย. 65 - 28 เม.ย.
65

฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - ถนนคนเดิน
คาวาบาตะ - หมูบานยูฟูอิน - เบปปุ - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ -
ยูเมะทาวน - ออนเซ็น

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 หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว

จากนั้นเดินทางสู เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญเป็นอันดับ 8 ของ
ประเทศญ่ีป ุนดวย ฟูกุโอกะเป็นเมืองทาท่ีสําคัญของญ่ีป ุนมานานหลายรอยปี

นําทานเดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) วัดชินโตเกาแกและ
มีชื่อเสียงท่ีสุดของเมืองฟุคุโอกะ เป็นสิ่งท่ีสถิตยของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียน - นิสิต นักศึกษามากราบไหวขอพรเพ่ือ



การศึกษาไมเวนในแตละวัน

อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกพ้ืนเมืองท่ี บริเวณหนาวัดท่ีมีรานคากวา 100 แหง นาคาสุ (Nakasu Island) และ
ถัดไปอีกอยาง ถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ท่ีเป็นถนนคนเดินเสนเกาแกท่ีสุดของเมืองฟูกุโอกะ

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ยูฟุอิน (Yufuin) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีมีทิวทัศน ท่ีสวยงามมาก
โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ท่ีจะมีท้ัง ดอกซากุระบนตนไม และดอกเรปซีดสีเหลือง ท่ีพ้ืนดานลาง พรอมกับแมน้ํา และภูเขา

อิสระเดินชม หมูบานยูฟุอิน ฟลอรรัล เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณไฮไลท ประจําเมืองยูฟุอิน บาน
อิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิด อีกท้ังยังมีรานคาขายของพ้ืนเมือง ผัก
และผลไมสด ของท่ีระลึก Handmade นารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออยาง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด)

หมายเหตุ : การบานของดอกไมจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

นําทานเดินทางไป จังหวัดโออิตะ เมืองเบปปุ

นําทานชม ยูมิ จิโกกุ (ใชเวลาเดินทาง 30 นาที) เป็นหน่ึงในแปดของน้ําพุรอนของทัวร ขุมนรกเบปปุจิโกกุ น้ําพุรอนท่ีมี
ลักษณะของบอท่ีเป็นเอกลักษณ ซ่ึงมีน้ําเป็นสีฟา อุณหภูมิของน้ําพุรอนคอนขางสูงมากประมาณ 98C น้ําพุรอนดังกลาวท่ีเย็น
ลงใชสําหรับการทํา ashi-yu ซ่ึงเป็นการจุมเทาลงในน้ําพุรอน สิ่งอํานวยความสะดวกของการทํา ashi-yu มีเพียงหลังคาเทานั้น
ดังนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกลาวแมวาจะเป็นวันท่ีฝนตก นอกจากน้ียังมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูท่ีใชรถเข็น
เน่ืองจากมีการติดตั้งราวจับท่ัวบริเวณ

นําทานเดินทางสู ยูเมะทาวน ซ่ึงเป็นศูนยการคาขนาดใหญ ภายในมีรานอาหาร รานขายเครื่องสําอาง กระเปา เสื้อผา
รองเทา รวมไปถึงผลิตภัณฑเวชสําอาง ยารักษาโรคซ่ึงเป็นท่ีนิยมและรานคาปลอดภาษีภายในศูนยการคาน้ีอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ยูเมะทาวน

พักท่ี Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา

ใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงาและชวยใหระบบหมุนเวียน
โลหิตดีขึ้น

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ

ศาลเจาดาไซฟุ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีมีผู
โดยสารมากเป็นอันดับสี่ในญ่ีป ุน ทาอากาศยานน้ีมีทางเชื่อมตอกับเมืองโดยรถไฟใตดิน
เมืองฟูกูโอกะและรถไฟใตดินจากทาอากาศยานไปยังยานธุรกิจ

เป็นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองท่ีนาอยูท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือ
ของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่ีประชากรคับค่ังท่ีสุดในเกาะน้ี

เป็นศาลเจาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็นท่ีตั้งของหลุมศพของนักปราชญชื่อดัง
ของญ่ีป ุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา ท่ีน่ีมักจะมีนักเรียนนิยมมา
ขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ



้ ่

ถนนคนเดินคาวาบาตะ
ท่ีน่ีเป็นถนนคนเดินเสนเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองฟูกุโอกะ มีลักษณะเป็นทางเสน
ตรงท่ีมีระยะทางประมาณ 400 เมตร ซ่ึงตลอดเสนทางนั้นมีรานคาตางๆ ตั้งเรียงรายอยู
ตามทาง ไมวาจะเป็นรานอาหาร ของกิน รานขายขาวของเครื่องใช เสื้อผา รวมถึงคาเฟ
สัตวโดยเฉพาะนกฮูกซ่ึงถือเป็นไฮไลทของท่ีน่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานยูฟูอิน

เบปปุ

บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ

ยูเมะทาวน

 บาย

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

เป็นเมืองเล็กบนเกาะคิวชูท่ีดังเรื่องบอน้ํารอน ถาไดไปท่ีน่ีตองไดลงแชน้ําแรอุณหภูมิสูง
เพ่ือสุขภาพ

ชื่อของบอน้ีมีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็นหน่ึงในแปดน้ําพุรอนของบอน้ําพุ
รอนเปบบุ น้ําในบอมีสีน้ําเงินสวยอันเป็นเอกลักษณท่ีเกิดจากการผสมผสานของแร
ตางๆ โดยเฉพาะแรโคบอลต น้ําในบอน้ีมีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

ท่ีน่ีเป็นศูนยการคาขนาดใหญแหงหน่ึง มีรานสินคา เสื้อผา เครื่องสําอางคตางๆ ภายใน
สวนชั้นลางมีซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญและรานขายยาและรานอาหารบรรยากาศสบายๆ

ออนเซ็น คํ่า

 Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โทสุ พรีเม่ียม เอาทเลต - ทุงดอกสีฟาเนโมฟลลา สวนอูมิโนนา
กะ - วัดโทโชจิ - ยานเท็นจิน

ดอกซากุระบนตนไม และดอกเรปซีดสีเหลือง การบานของดอกไมจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือ
การควบคุมของบริษัททัวร

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง โทซุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยูท่ี
เมืองซากะ (Saga) เรียกไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงเอาทเล็ตครบวงจรท่ีย่ิงใหญอีกแหงนึงของคิวชู (Kyushu) มีสินคาจะมีใหเลือก
หลากหลาย ตั้งแตระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงท่ัวๆ ไป ซ่ึงจะมีรานคาของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน พรอม
โปรโมชั่นเดนๆ ตลอดท้ังปี

บาย

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ณ เอาทเล็ท

นําทานไปยัง สวนริมทะเลยูมิโนนะ (Uminonakamichi Seaside Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู
บริเวณตัวเมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka city) อีกท้ังยังนับเป็นจุดชมซากุระท่ีขึ้นชื่ออันดับตนๆ ของเมืองฟูกุโอกะ ภายในสวนจะมี
ตนซากุระมากกวา 1,000 ตน ภายในยังมีแหลงทองเท่ียวหลายสวน เชน สวนสนุก สวนน้ํา สวนดอกไมตามฤดูกาล และ
พิพิธภัณฑสัตวน้ํา

หมายเหตุ : การบานของดอกไมจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

นําทานไปยัง วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) คือวัดท่ีตั้งอยูในตัวเมืองฟุกุโอกะ เป็นหน่ึง
ในวัดท่ีมีความเกาแก และเป็นสถานท่ีท่ีคนในพ้ืนท่ี รวมถึงนักทองเท่ียวท่ีมาฟุกุโอกะ นิยมมาสักการะขอพรกันมากท่ีสุด โดย
ภายในวัดจะมีศาสนสถานท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตร และความสวยงาม ไมวาจะเป็นวิหารหลักของวัด, เจดียสีแดงสดท่ีมีความ
สูง 5 ชั้น, หอไมโบราณทรง 6 เหล่ียม ฯลฯ

จากนั้นไปยัง ยานชอปป้ิงเทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอยางวา “Downtown Area ของเมือง ฟูกุโอกะ” ก็ได
ยานน้ีมีใหเลือกเดินชิลกันแบบจุใจสุดๆไมวาจะเป็นราคาตางๆ ท่ีเรียงรายอยูเต็มสองขางฝ่ังถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงหาง
ใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมายสินคาใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิดตั้งแต เครื่องใชไฟฟา เสื้อผา แบรนเนมดหนังสือ เครื่องสําอาง
ตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเลตศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยท่ีราคาถูกจนแปลกใจ และเป็นแหลงรวมพลของแบ
รนเนมชื่อดังจากท่ัวโลก ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ี
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวฟุกุโอกะ

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

สวนริมทะเลยูมิโนนะ การบานของดอกไมจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร

ทุงดอกสีฟาเนโมฟลลา สวนอูมิโนนากะ

วัดโทโชจิ

ยานเท็นจิน

ทุงดอกสีฟาเนโมฟิลลา (Nemophila) สามารถหาชมไดท่ีเกาะคิวชูเชนกัน ท่ีสวน
Uminonakamichi Seaside Park ตั้งอยูท่ีจังหวัดฟุกุโอกะ โดยจะเริ่มบานตั้งแตตน
เดือนเมษายน – ตนเดือนพฤษภาคม สําหรับชวงท่ีชมไดสวยท่ีสุดจะอยูประมาณ 2
สัปดาหสุดทายของเดือนเมษายน

เป็นวัดท่ีตั้งอยูในตัวเมืองฟูกุโอกะ เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอนของภูมิภาค
คิวชูและยังเป็นวัดท่ีเกาแก วัดน้ีนั้นถูกสรางขึ้นตั้งแตสมัยเฮอัน โดยพระท่ีมีนามวา “โคโบ
ไดชิ” บริเวณวัดน้ีมีพระพุทธรูปหลวงพอโตน่ังท่ีทําจากไมแกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตรและ
หนักมากกวา 30 ตัน วซ่ึงเป็นพระพุทธรูปน่ังทําจากไมท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน

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

 คํ่า  Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม

อิสระใหทานไดทองเท่ียวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไมรวมคาเดินทาง) เชิญทานเพลิดเพลินกับอิสระชอปป้ิงตามแห
ลงชอปป้ิงชื่อดัง

- Canal City Hakata อาณาจักรหรูแหงการชอปและความบันเทิงหลายรูปแบบท่ีรวมไวในท่ีเดียว ท้ังโรงหนัง, game
center, โรงแรมและรานแบรนดเนมมากมาย ท้ังแบรนดญ่ีป ุนแทและแบรนดตางประเทศรวมกวา 250 ราน สวนใครชอปจน
ตาลายอยาก แวะเติมพลัง ก็มีรานอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียก
วาศูนยอาหารท่ีขายเฉพาะราเมงก็ไมวากัน ใครชอบรานไหนเลือกไดตามสะดวก และเป็นอีกแหลงท่ีมีฮากะตะราเมงใหลองชิม
กันดวย นอกจากน้ียังเป็นสถานท่ีถายทําละคร “รักคุณเทาฟา”

- Marinoa City Outlet ชอปป้ิงมอลลริมทะเลแหงใหญน้ี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเมืองฮากะตะ สวนใหญจะเป็น
แบรนดทองถิ่นแตก็มีแบรนดอินเตอรบางสวนนะคะ อยาง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีท้ังท่ีเป็นเอา
ทเล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซ่ึงสวนใหญเนนแฟชั่นดีไซน ท้ังรองเทา กระเปา เสื้อผา ชุดกีฬา นอกจากน้ียังมีเครื่องใชและของ
ตกแตงบาน ของใชสําหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากน้ียังมีเครื่องเลนชิงชาสวรรคไวคอยใหบริการอีกดวย

- Tenjin Underground Shopping Mall อยูใตดินสถานี Tenjin ถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงใหญท่ีมีรานคาใหเลือกชอ
ปกันอยางจุใจกวารอยราน แบงเป็นบล็อคๆ ตั้งเรียงรายซาย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกวา 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและ
บรรดารานรวงตางๆ ตกแตงรานกันอยางนารัก ดูดี มีกล่ินอายสไตลยุโรปในยุคศตวรรษท่ี 19 สินคาสวนใหญเป็นแบรนดทอง
ถิ่นท่ีสรางสรรคขึ้นมาเอง เหมาะกับวัยรุนและวัยทํางาน โดยเฉพาะเสื้อผาแฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ accessories

้ ้ ่ ่ ่ ้ ่ ่ ่ ่



วันท่ี 5 ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

- ถนนชอปป้ิง Hakata Kawabata ถนนชอปป้ิงแบบมุงหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดของฮากะตะ ท่ีชอปป้ิงท่ีน่ีจะเล็กกวาท่ีอ่ืน
ตลอดท้ังสองขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดวยรานคากวารอยราน สินคาก็มีเลือกซ้ือมากมายประเภทท้ังเสื้อผา ของกิน
ของใช สวนใหญจะเป็นสินคาท่ัว ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือรานท่ีมีสินคาจากเตาหู มีท้ังมาสกเตาหูท่ีขึ้นชื่อของท่ีน่ี และผลิตภัณฑ
น้ําเตาหูแทๆ ของฟุกุโอกะท่ีตองลอง

- ยานซุมขายอาหารสไตลยาไตริมแมน้ํา (Yatai Food Stall) เข็นขายอาหารหรือท่ีเรียกกันวายาไต (Yatai) เป็นหน่ึงใน
ของขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ โดยท่ัวๆไปรานแบบยาไตมักจะมีท่ีน่ังไดแค 6-10 ท่ีน่ังเทานั้น ซ่ึงมักจะขายอาหารท่ีสามารถกินได
เร็วๆแตอยูทอง ท่ัวท้ังเมืองฟูกุโอกะจะมีอยูประมาณ 150 ราน แตบริเวณท่ีนาสนใจท่ีสุดจนปัจจุบันกลายเป็นหน่ึงในแหลงทอง
เท่ียวของเมืองไปแลว ก็คือแถวตอนใตของเกาะนาคาสุ (Nakasu Island) ท่ีอยูกลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรานอาหารแบบยา
ไตรวมกันอยูประมาณ 10 รานตลอดทางเดินริมน้ําท่ีไดบรรยากาศดี

** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ํา (เพ่ือไมรบกวนเวลาการชอปป้ิง) **

พักท่ี Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวฟุกุโอกะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเดินเลน ชอปป้ิง ทองเท่ียว หรือพักผอนกันฟุกุโอกะกันไดตามอัธยาศัย

 คํ่า  Fukuoka Area 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

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ เชา

เป็นทาอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีมีผู
โดยสารมากเป็นอันดับสี่ในญ่ีป ุน ทาอากาศยานน้ีมีทางเชื่อมตอกับเมืองโดยรถไฟใตดิน
เมืองฟูกูโอกะและรถไฟใตดินจากทาอากาศยานไปยังยานธุรกิจ

 บาย



 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

ทาอากาศยานดอนเมือง
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

*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

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


