#15944 ทัวรญี่ปุน 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

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจา ดาไซฟุ - ถนนคนเดินคาวาบาตะ - หมูบา นยูฟู
อิน - เบปปุ - บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ - ยูเมะทาวน - ออนเซ็น

3



โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต - ทุงดอกสีฟา เนโมฟิ ลลา สวนอูมิโนนากะ - วัดโทโชจิ - ยา นเท็นจิน










โรงแรม



-



Beppu
Area Hotel
หรือเทียบเทา



Fukuoka
Area Hotel
หรือเทียบเทา

4

อิสระทองเที่ยวฟุกุโอกะ







Fukuoka
Area Hotel
หรือเทียบเทา

5

ทา อากาศยานฟุกุโอกะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

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

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 โดยสายการบินไลออน 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 ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
จับ

สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและ

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 - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - ถนนคนเดิน
คาวาบาตะ - หมูบานยูฟูอิน - เบปปุ - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ ยูเมะทาวน - ออนเซ็น
เชา
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั ้นเดินทางสู เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญเป็ นอันดับ 8 ของ
ประเทศญี่ปุนดวย ฟูกุโอกะเป็ นเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุนมานานหลายรอยปี
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาดาไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) วัดชินโตเกาแกและ
มีช่ ือเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ เป็ นสิ่งที่สถิต ยของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียน - นิ สิต นั กศึกษามากราบไหวขอพรเพื่อ

การศึกษาไมเวนในแตละวัน
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกพื้นเมืองที่ บริเวณหน าวัดที่มีรานคากวา 100 แหง นาคาสุ (Nakasu Island) และ
ถัดไปอีกอยาง ถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ที่เป็ นถนนคนเดินเสนเกาแกที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ
บาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู ยูฟุอิน (Yufuin) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทิวทัศน ที่สวยงามมาก
โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ที่จะมีทั้ง ดอกซากุระบนตนไม และดอกเรปซีดสีเหลือง ที่พื้นดานลาง พรอมกับแมนํ้า และภูเขา
อิสระเดินชม หมูบานยูฟุอิน ฟลอรรัล เป็ นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณไฮไลท ประจําเมืองยูฟุอิน บาน
อิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิ ด อีกทั้งยังมีรานคาขายของพื้นเมือง ผัก
และผลไมสด ของที่ระลึก Handmade น ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออยาง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปั งทอด)
หมายเหตุ : การบานของดอกไมจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัททัวร
นํ าทานเดินทางไป จังหวัดโออิต ะ เมืองเบปปุ
นํ าทานชม ยูมิ จิโกกุ (ใชเวลาเดินทาง 30 นาที) เป็ นหนึ่ งในแปดของนํ้ าพุรอนของทัวร ขุมนรกเบปปุจิโกกุ นํ้ าพุรอนที่มี
ลักษณะของบอที่เป็ นเอกลักษณ ซึ่งมีนํ้าเป็ นสีฟา อุณหภูมิของนํ้ าพุรอนคอนขางสูงมากประมาณ 98C นํ้ าพุรอนดังกลาวที่เย็น
ลงใชสําหรับการทํา ashi-yu ซึ่งเป็ นการจุมเทาลงในนํ้ าพุรอน สิ่งอํานวยความสะดวกของการทํา ashi-yu มีเพียงหลังคาเทานั ้น
ดังนั ้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกลาวแมวาจะเป็ นวันที่ฝนตก นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูที่ใชรถเข็น
เนื่ องจากมีการติดตั้งราวจับทั่วบริเวณ
นํ าทานเดินทางสู ยูเมะทาวน ซึ่งเป็ นศูนยการคาขนาดใหญ ภายในมีรานอาหาร รานขายเครื่องสําอาง กระเป า เสื้อผา
รองเทา รวมไปถึงผลิต ภัณฑเวชสําอาง ยารักษาโรคซึ่งเป็ นที่นิยมและรานคาปลอดภาษีภายในศูนยการคานี้ อีกดวย
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ยูเมะทาวน
พักที่ Beppu Area Hotel หรือเทียบเทา
ใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงาและชวยใหระบบหมุนเวียน
โลหิต ดีขึ้น



เชา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ
เป็ นทาอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ที่นี่เป็ นทาอากาศยานที่มีผู
โดยสารมากเป็ นอันดับสี่ในญี่ปุน ทาอากาศยานนี้ มีทางเชื่อมตอกับเมืองโดยรถไฟใตดิน
เมืองฟูกูโอกะและรถไฟใตดินจากทาอากาศยานไปยังยานธุรกิจ

ฟุกุโอกะ
เป็ นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆทางตอนเหนื อ
ของเกาะคิวชู เป็ นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะนี้

ศาลเจาดาไซฟุ
เป็ นศาลเจาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็ นที่ต ั้งของหลุมศพของนั กปราชญช่ อ
ื ดัง
ของญี่ปุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา ที่นี่มักจะมีนักเรียนนิ ยมมา
ขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ

ถนนคนเดินคาวาบาตะ
ที่นี่เป็ นถนนคนเดินเสนเกาแกที่สุดแหงหนึ่ งของเมืองฟูกุโอกะ มีลักษณะเป็ นทางเสน
ตรงที่มีระยะทางประมาณ 400 เมตร ซึ่งตลอดเสนทางนั ้นมีรานคาตางๆ ตั้งเรียงรายอยู
ตามทาง ไมวาจะเป็ นรานอาหาร ของกิน รานขายขาวของเครื่องใช เสื้อผา รวมถึงคาเฟ
สัต วโดยเฉพาะนกฮูกซึ่งถือเป็ นไฮไลทของที่นี่



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

เบปปุ
เป็ นเมืองเล็กบนเกาะคิวชูที่ดังเรื่องบอนํ้ ารอน ถาไดไปที่นี่ต องไดลงแชนํ้าแรอุณหภูมิสูง
เพื่อสุขภาพ

บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ
ชื่อของบอนี้ มีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็ นหนึ่ งในแปดนํ้ าพุรอนของบอนํ้ าพุ
รอนเปบบุ นํ้ าในบอมีสีนํ้าเงินสวยอันเป็ นเอกลักษณที่เกิดจากการผสมผสานของแร
ตางๆ 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

ดอกซากุระบนตนไม และดอกเรปซีดสีเหลือง การบานของดอกไมจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อ
การควบคุมของบริษัททัวร
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3


กิจกรรม

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต - ทุงดอกสีฟาเนโมฟลลา สวนอูมิโนนา
กะ - วัดโทโชจิ - ยานเท็นจิน
เชา
รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นํ าทานเดินทางไปยัง โทซุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต (Tosu Premium Outlets) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยูที่
เมืองซากะ (Saga) เรียกไดวาเป็ นแหลงช็อปปิ้ งเอาทเล็ต ครบวงจรที่ยิ่งใหญอีกแหงนึ งของคิวชู (Kyushu) มีสินคาจะมีใหเลือก
หลากหลาย ตั้งแตระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆ ไป ซึ่งจะมีรานคาของแบรนดชั้นนํ าและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน พรอม
โปรโมชั่นเดนๆ ตลอดทั้งปี
บาย
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ เอาทเล็ท
นํ าทานไปยัง สวนริมทะเลยูมิโนนะ (Uminonakamichi Seaside Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู
บริเวณตัวเมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka city) อีกทั้งยังนั บเป็ นจุดชมซากุระที่ขึ้นชื่ออันดับตนๆ ของเมืองฟูกุโอกะ ภายในสวนจะมี
ตนซากุระมากกวา 1,000 ตน ภายในยังมีแหลงทองเที่ยวหลายสวน เชน สวนสนุก สวนนํ้ า สวนดอกไมต ามฤดูกาล และ
พิพิธภัณฑสัต วนํ้า
หมายเหตุ : การบานของดอกไมจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัททัวร
นํ าทานไปยัง วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) คือวัดที่ต ั้งอยูในตัวเมืองฟุกุโอกะ เป็ นหนึ่ ง
ในวัดที่มีความเกาแก และเป็ นสถานที่ที่คนในพื้นที่ รวมถึงนั กทองเที่ยวที่มาฟุกุโอกะ นิ ยมมาสักการะขอพรกันมากที่สุด โดย
ภายในวัดจะมีศาสนสถานที่เต็มไปดวยประวัต ิศาสตร และความสวยงาม ไมวาจะเป็ นวิหารหลักของวัด, เจดียสีแดงสดที่มีความ
สูง 5 ชั้น, หอไมโบราณทรง 6 เหลี่ยม ฯลฯ
จากนั ้นไปยัง ยานชอปปิ้ งเทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอยางวา “Downtown Area ของเมือง ฟูกุโอกะ” ก็ได
ยานนี้ มีใหเลือกเดินชิลกันแบบจุใจสุดๆไมวาจะเป็ นราคาตางๆ ที่เรียงรายอยูเต็มสองขางฝั่ งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงหาง
ใหญๆ มารวมตัวกันอยูมากมายสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิ ดตั้งแต เครื่องใชไฟฟ า เสื้อผา แบรนเนมดหนั งสือ เครื่องสําอาง
ตางๆ รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต
เป็ นเอาทเลตศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ และเป็ นแหลงรวมพลของแบ
รนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนํ าสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ



บาย

ทุงดอกสีฟาเนโมฟลลา สวนอูมิโนนากะ
ทุงดอกสีฟาเนโมฟิ ลลา (Nemophila) สามารถหาชมไดที่เกาะคิวชูเชนกัน ที่สวน
Uminonakamichi Seaside Park ตั้งอยูที่จังหวัดฟุกุโอกะ โดยจะเริ่มบานตั้งแตต น
เดือนเมษายน – ตนเดือนพฤษภาคม สําหรับชวงที่ชมไดสวยที่สุดจะอยูประมาณ 2
สัปดาหสุดทายของเดือนเมษายน

วัดโทโชจิ
เป็ นวัดที่ต ั้งอยูในตัวเมืองฟูกุโอกะ เป็ นวัดหลักของศาสนาพุทธนิ กายชินกอนของภูมิภาค
คิวชูและยังเป็ นวัดที่เกาแก วัดนี้ นั้นถูกสรางขึ้นตั้งแตสมัยเฮอัน โดยพระที่มีนามวา “โคโบ
ไดชิ” บริเวณวัดนี้ มีพระพุทธรูปหลวงพอโตนั่ งที่ทําจากไมแกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตรและ
หนั กมากกวา 30 ตัน วซึ่งเป็ นพระพุทธรูปนั่ งทําจากไมที่สูงที่สุดในญี่ปุน

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



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

 Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
สวนริมทะเลยูมิโนนะ การบานของดอกไมจะมากหรือน อยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งอยูนอกเหนื อการควบคุมของบริษัททัวร

อิสระทองเที่ยวฟุกุโอกะ
เชา
รับประทานอาหาร ณ หองอาหารภายในโรงแรม
อิสระใหทานไดทองเที่ยวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไมรวมคาเดินทาง) เชิญทานเพลิดเพลินกับอิสระชอปปิ้ งตามแห
ลงชอปปิ้ งชื่อดัง
- Canal City Hakata อาณาจักรหรูแหงการชอปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไวในที่เดียว ทั้งโรงหนั ง, game
center, โรงแรมและรานแบรนดเนมมากมาย ทั้งแบรนดญี่ปุนแทและแบรนดต างประเทศรวมกวา 250 ราน สวนใครชอปจน
ตาลายอยาก แวะเติมพลัง ก็มีรานอาหารเปิ ดบริการหลากหลายประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียก
วาศูนยอาหารที่ขายเฉพาะราเมงก็ไมวากัน ใครชอบรานไหนเลือกไดต ามสะดวก และเป็ นอีกแหลงที่มีฮากะตะราเมงใหลองชิม
กันดวย นอกจากนี้ ยังเป็ นสถานที่ถ ายทําละคร “รักคุณเทาฟ า”
- Marinoa City Outlet ชอปปิ้ งมอลลริมทะเลแหงใหญนี้ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเมืองฮากะตะ สวนใหญจะเป็ น
แบรนดทองถิ่นแตก็มีแบรนดอินเตอรบางสวนนะคะ อยาง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีทั้งที่เป็ นเอา
ทเล็ต และเป็ นช็อปธรรมดา ซึ่งสวนใหญเน นแฟชั่นดีไซน ทั้งรองเทา กระเป า เสื้อผา ชุดกีฬา นอกจากนี้ ยังมีเครื่องใชและของ
ตกแตงบาน ของใชสําหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี้ ยังมีเครื่องเลนชิงชาสวรรคไวคอยใหบริการอีกดวย
- Tenjin Underground Shopping Mall อยูใตดินสถานี Tenjin ถือวาเป็ นแหลงชอปปิ้ งใหญที่มีรานคาใหเลือกชอ
ปกันอยางจุใจกวารอยราน แบงเป็ นบล็อคๆ ตั้งเรียงรายซาย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกวา 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและ
บรรดารานรวงตางๆ ตกแตงรานกันอยางน ารัก ดูดี มีกลิ่นอายสไตลยุโรปในยุคศตวรรษที่ 19 สินคาสวนใหญเป็ นแบรนดทอง
ถิ่นที่สรางสรรคขึ้นมาเอง เหมาะกับวัยรุนและวัยทํางาน โดยเฉพาะเสื้อผาแฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ accessories
้

้

่

่

่

้

่ ่

่ ่

- ถนนชอปปิ้ ง Hakata Kawabata ถนนชอปปิ้ งแบบมุงหลังคาที่เกาแกที่สุดของฮากะตะ ที่ชอปปิ้ งที่นี่จะเล็กกวาที่อ่ น
ื
ตลอดทั้งสองขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดวยรานคากวารอยราน สินคาก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผา ของกิน
ของใช สวนใหญจะเป็ นสินคาทั่ว ๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือรานที่มีสินคาจากเตาหู มีทั้งมาสกเตาหูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิต ภัณฑ
นํ้ าเตาหูแทๆ ของฟุกุโอกะที่ต องลอง
- ยานซุมขายอาหารสไตลยาไตริมแมนํ้า (Yatai Food Stall) เข็นขายอาหารหรือที่เรียกกันวายาไต (Yatai) เป็ นหนึ่ งใน
ของขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ โดยทั่วๆไปรานแบบยาไตมักจะมีที่นั่งไดแค 6-10 ที่นั่งเทานั ้น ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินได
เร็วๆแตอยูทอง ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยูประมาณ 150 ราน แตบริเวณที่นาสนใจที่สุดจนปั จจุบันกลายเป็ นหนึ่ งในแหลงทอง
เที่ยวของเมืองไปแลว ก็คือแถวตอนใตของเกาะนาคาสุ (Nakasu Island) ที่อยูกลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรานอาหารแบบยา
ไตรวมกันอยูประมาณ 10 รานตลอดทางเดินริมนํ้ าที่ไดบรรยากาศดี
** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่า (เพื่อไมรบกวนเวลาการชอปปิ้ ง) **
พักที่ Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวฟุกุโอกะ
อิสระเดินเลน ชอปปิ้ ง ทองเที่ยว หรือพักผอนกันฟุกุโอกะกันไดต ามอัธยาศัย



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Fukuoka Area Hotel หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

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



เชา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ
เป็ นทาอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ที่นี่เป็ นทาอากาศยานที่มีผู
โดยสารมากเป็ นอันดับสี่ในญี่ปุน ทาอากาศยานนี้ มีทางเชื่อมตอกับเมืองโดยรถไฟใตดิน
เมืองฟูกูโอกะและรถไฟใตดินจากทาอากาศยานไปยังยานธุรกิจ



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
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
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 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 (กรณีที่นั่งยัง
วางอยู) 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

