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บนิตรงสู ่ฟกุโุอกะ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารนํา้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

ถา่ยรปู เช็คอนิ บอ่เดอืดสฟ้ีาจโิกก ุ1ใน 8บอ่ ของเมอืงเบ็ปปุ 

สนกุสนานกบัหมิะเมอืงใต ้ รวมคา่เขา้ลานสก ี+ กระดานเลอืน 
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ชอ้ปมนัส ์สน ัน่เมอืง เอา้ทเ์ล็ต เท็นจนิ + ยา่นการคา้ฮามาโนะมาจ ิ

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + ดนิเนอรบ์ฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

WIFI FREE ON BUS  นํา้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลา ดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตาราง การเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตผุลดา้นความปลอดภยั ด ั งน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

( SL314 : 23.55-07.20 ) 
    

2 
สนามบนิฟกุโุอกะ  – ศาลเจา้ดาไซฟุ  – หมูบ่า้นยูฟอุนิ  -
ทะเลสาบครินิ - เมอืงเบปป ุยูมจิโิกก ุ

บน
เครือ่ง 

  
Beppu Station 

(ONSEN) 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 โทซุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท - ลานสก ี- ยา่นการคา้ฮามาโนะมาช ิ
 

  
Nagasaki area hotel

หรอืเทยีบเทา่ 

 
4 
 

สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเทนจนิ    
Saga area 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 
สนามบนิฟกุโุอกะ-กรงุเทพฯ  สนามบนิดอนเมอืง 
( SL315 : 08.25-12.35 ) 

บน

เ
ค
รื่
อ
ง 
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รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน

ความไมส่ะดวก 
 

 

วนัที ่1 กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสาร  ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทยไลออ้น แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน
การเช็คอนิ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทางสายการ

บนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

23.55 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไลออ้น แอร ์เทีย่วบนิที ่SL314  
  

** สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 

วนัที ่2 สนามบนิฟุ กุโอกะ  – ศาลเจา้ดาไซฟุ  – หมูบ่า้นยูฟอุนิ  – ทะเลสาบครินิ  - เมอืง

เบปปุ ยูมจิโิกกุ (รวมคา่เขา้ชม 1 บอ่สฟ้ีา) – แชอ่อนเซ็น + ดนิเนอรข์าปู 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบนิฟกุุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้   
น าทา่นนมัสการ  เทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้ณ ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนักุ  เป็นศาลเจา้ที่ ดงึดดู

นักทอ่งเทีย่วไดม้ากถงึ 700,000 คนตอ่ปี 
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นํา้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสดูอากาศยามเชา้กันที ่หมูบ่า้นยูฟอุนิ หมูบ่า้นนอ้ยน่ารักๆ ในหบุเขาอัน

แสนอบอุน่ มรีา้นขายของเรยีงรายสองขา้งทางใหไ้ดเ้ลอืกชมิ ชม แชะถา่ยรปูกันเพลนิๆ และถา่ยรปู

สวยๆ  ราวภาพวาดในฝันทีท่ะเลสาบครินิ ทีไ่มห่า่งจากหมูบ่า้นยฟูอุนินัก อสิระเดนิชม หมูบ่า้นยูฟุ

อนิฟลอรร์ลั หมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรปโบราณ  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 
 
 

 
 

    
 
 

 
 

 
 
 

น าทา่นเดนิทางไป จงัหวดัโออติะ  เมอืงเบปปุ  น าทา่นชม ยูม ิจโิกกุ เป็นหนึง่ในแปดของน ้าพุ
รอ้นของทัวร์ขมุนรกเบปปุจโิกกุ น ้าพรุอ้นทีม่ลีักษณะของบอ่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ซึง่มนี ้าเป็นสฟ้ีา
และมสีว่นผสมของโคบอลตท์ีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขา Tsurumi เมือ่ 300 ปีกอ่น สขีองน ้าพรุอ้นที่
เป็นเอกลักษณ์จงึไดช้ือ่วา่ Umi ซึง่แปลวา่ ทะเล ในภาษาญีปุ่่ น แตอ่ณุหภมูขิองน ้าพรุอ้นคอ่นขา้งสงู

มากประมาณ 98C น ้าพรุอ้นดังกลา่วทีเ่ย็นลงใชส้ าหรับการท า ashi-yu ซึง่เป็นการจุม่เทา้ลงในน ้าพุ
รอ้น สิง่อ านวยความสะดวกของการท า ashi-yu มเีพยีงหลังคาเทา่นัน้ ดังนัน้คณุสามารถเพลดิเพลนิ
กับกจิกรรมดังกลา่วแมว้า่จะเป็นวันทีฝ่นตก นอกจากนี้ยังมสี ิง่อ านวยความสะดวกแกผู่ท้ีใ่ชร้ถเข็น

เนื่องจากมกีารตดิตัง้ราวจับทั่วบรเิวณ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
เย็น            รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บุฟเฟตข์าปู (2) 

ทีพ่กั          Beppu Station HOTEL หรอืเทยีบเทา่                  
 
 

วนัที ่3 โทซุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท - ลานสก ี- ยา่นการคา้ทอ้งถิน่ ฮามาโนะมาชอิารเ์คต 

เชา้           รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางไปยัง โทซุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต (Tosu Premium Outlets) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซากะ

(Saga) เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตครบวงจรทีย่ ิง่ใหญอ่กีแหง่นงึของควิช ู(Kyushu) ใหท้กุ

ทา่นช็อปป้ิงกันไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  โดยเอา้ทเ์ล็ตแหง่นี้ มสีนิคา้จะมใีหเ้ลอืกหลากหลาย  ตัง้แต่

ระดับพรเีมี่ยมจนไปถงึทั่วๆไป  ซึง่จะมรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น 

ใหเ้ลอืกช็อปกันแบบจใุจ พรอ้มโปรโมชัน่เดน่ๆ ตลอดทัง้ปี มคีรบทัง้ผูห้ญงิ  ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่า่

จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อยา่ง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, 

Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

 

https://www.japanhoppers.com/th/kyushu_okinawa/beppu/
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 อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ณ เอาทเ์ลท 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ชว่งบา่ย มาสนุกสดุๆ กับหมิะเมอืงใต ้ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกระดานเลือ่นบนหมิะ  (รวมคา่เขา้

ลานสก ี และคา่กระดานเลือ่น) ไมร่วมคา่อุปกรณ์สก ีและคา่เช่าชุดตา่งๆ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นไปยัง Hamanomachi Arcade เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีอ่ยูใ่จกลางของเมอืงนางา

ซาก ิมทีัง้รา้นอาหาร บาร ์รา้นเสือ้ผา้  รา้นรอ้งเทา้ รา้นขนม รา้นหนังสอื รา้นขายยา ใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้ สนิคา้มากมาย 

อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั           Nagasaki area Hotel หรอืเทยีบเทา่  
           
วนัที ่4 สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– DUTY FREE – ชอ้ปป้ิงเทนจนิ  

เชา้           รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (4) 

น าทา่นเดนิทางไปยัง Nagasaki Peace Park สวน

สนัตภิาพนางาซากิ  ทีน่ี่ถกูสรา้งขึน้มาเพือ่ร าลึ กถงึเหตกุารณ์

ทิง้ระเบดิปรมาณู ทีช่ ือ่วา่ FAT MAN เมือ่วันที ่ 9 สงิหาคม ค.ศ.

1945 ภายในสวนมรีปูปั้น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพเป็นทีร่ะลกึไดด้ว้ย 
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 อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ณ เอาทเ์ลท 

น าทา่นเดนิทางไปยัง  DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้อปุโภค บรโิภค มากมาย ทัง้เสือ้ผา้

รองเทา้  เครือ่งส าอางใหบ้รกิารอกีมากมาย 

จากนัน้น าทา่น เดนิทางไปยัง  ยา่นชอ้ปป้ิงเทนจนิ  

(Tenjin ward) หรอืจะเรยีกอกีอยา่งวา่  “Downtown 

Area ของเมอืง  ฟูกุโอกะ ” ก็ไดซ้ึง่ยา่นแหง่นี้เนี่ยจะ

เรยีกวา่เป็นยา่นทีเ่ปรยีบเสมอืนหัวใจของเมอืง  แถมยังถอื

วา่เป็นยา่นทีม่คีวามส าคัญมากๆ  ของเกาะควิชเูลยทเีดยีว  

ยา่นนี้มใีหเ้ลอืกเดนิชลิกันแบบจุ ใจสดุๆไมว่า่จะเป็นรา้คา้

ตา่งๆ  ทีเ่รยีงรายอยูเ่ต็มสองขา้งฝ่ังถนน  ถนนคนเดนิ  ไป

จนถงึหา้งใหญ่ๆ  มารวมตัวกันอยูม่ากมายสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้

หลากหลายชนิ ดตัง้แต่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า  เสือ้ผา้  แบรนเนมดห์นังสอื  เครือ่งส าอางตา่งๆ  รวมไปถงึ

รา้นอาหารอกีมากมาย  

อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั           Saga Area Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่5 สนามบนิฟกุุโอกะ – กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้             นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุุโอกะ 

08.25 ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL315 มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง  

12.35          เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

07 – 11 ม.ค. 2020 21,999 15,999 8,900 

10 - 14 ม.ค. 2020 22,999 16,999 8,900 

15 – 19 ม.ค. 2020 22,999 16,999 8,900 

17 – 21 ม.ค. 2020 23,999 17,999 8,900 

21 - 25 ม.ค. 2020 23,999 17,999 8,900 

24 - 28 ม.ค. 2020 23,999 17,999 8,900 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2020 23,999 17,999 8,900 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2020 23,999 17,999 8,900 

05 – 09  ก.พ. 2020 
ตดิวนัหยุดมาฆบูชา ลางาน 2 วนั 

24,999 18,999 8,900 

07 – 11  ก.พ. 2020 
ตดิวนัหยุดมาฆบูชา ลางาน 1 วนั 

28,999 20,999 8,900 

13 – 17  ก.พ. 2020 24,999 18,999 8,900 

18 – 22  ก.พ. 2020 23,999 17,999 8,900 

21 – 25  ก.พ. 2020 22,999 16,999 8,900 

23 – 27  ก.พ. 2020 22,999 16,999 8,900 



PJP75-SL PRO SNOW FUKUOKA DON’T FORGET ME 5D3N (JAN – FEB 2020) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอ

วซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ  และไกดท์อ้งถิน่  (ถา้มี) ทา่นละ  1,500 บาท/ทรปิ ชําระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า  30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิ

ระหว่างประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

ก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้  5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํา กรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย  30 
ทา่น  ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

เปลีย่นแป ลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี้  เม ือ่เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์

และอุบตัเิหตสุุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเ ดนิทางไป- กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทีย่ว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เทีย่ว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทีย่ว) 

หมายเหตสํุาคญั !!! ในการอพัเกรดทีน่ ัง่ของ สายการบนิไลออ้นแอร์

แบบต ัว๋กรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ําการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุป๊แลว้เทา่น ัน้ ไมส่ามารถ

จอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถการนัตที ี่
น ัง่ใหล้กูคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุป๊แลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็คทีน่ ัง่ และ
ทําการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการ
มคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้
ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่ อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  
มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



PJP75-SL PRO SNOW FUKUOKA DON’T FORGET ME 5D3N (JAN – FEB 2020) 
 

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การทอ่งเที่ ยวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิ ทตวัแทนในตา่งประเทศ  ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร  หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น  เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถบัส
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกบัทวัร ์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเชค็เรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ 
จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา  และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์ ) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย  เชน่ เปียกน ้า  ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่  มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป  มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา  มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอืเด ิ นทาง เป็นตน้  ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  ทางสายการบนิ  

หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ  และ ดแูล 

หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา  ขณะเดนิทาง  กรณีช ารุด  กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกร ะทรวงการ

ตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่  โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ  และ ยนืยันดว้ย  พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ  

เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง  หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่ังไม่ ออกบัตร

โดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร  (ตั วเครือ่งบนิ ) เรยีบรอ้ยแลว้  ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด  ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


