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 ชมศาลเจ้าดาไซฟ ุศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองฟกุโุอกะ 

 ชมหมูบ้่านยฟูอิูน เมืองเล็กๆ แสนนา่รักกลางหบุเขา 
 ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าท่ีใหญ่และ

สําคญัท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 
 ขึน้กระเข้าสู่ “ยอดเขาอินาสะ” ชมวิวยามค่ําคืนของ

เมืองนางาซากิ 
 ชม “สวนสนัตภิาพ” สถานท่ีสําคญัทางประวตัิศาสตร์ 
 ช้อปปิ้งจุใจท่ีโทสุ พรีเม่ียม เอาท์เลท , ไชน่าทาวน์ , 

ยา่นเท็นจิน และคาแนล ซิตี ้ 
 อาบนํา้แร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 1 คืน 

 

วันที่ เส้นทาง อาหารเช้า อาหาร
กลางวนั 

อาหารเย็น 

วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ - สงิคโปร์ - - - 

วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62 สงิคโปร์ - ฟกุโุอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟ ุ- หมูบ้่านยฟูอุิน –  
เมืองเบปป ุ- จิโกก ุเมกริุ (บอ่อมูิ จิโกก)ุ 

-   

วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 62 โทส ุพรีเมี่ยม เอาท์เลท - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายโูทค ุอินาริ –  
เมืองนางาซากิ - ภเูขาอินาสะ 

   

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62 สวนสนัติภาพ - ไชนา่ทาวน์ - เมืองฟกุโุอกะ - ยา่นเท็นจิน - 
คาแนล ซิตี ้

   

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 ฟกุโุอกะ - สงิคโปร์ - กรุงเทพฯ  - - 
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วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 

17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ประตหูมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์
ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 

20.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฟกุโุอกะ เกาะควิช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์  
ด้วยเท่ียวบนิท่ี SQ 983 

  
วันอาทติย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 สิงคโปร์ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – 

เมืองเบปปุ – จโิกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จโิกกุ) 
00.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

(พิเศษ!!! แจกฟรี Changi Dollars Voucher มูลค่า 20 SGD หรือ ประมาณ 500 บาท เป็น
อภินนัทนาการจากสายการบินให้แก่ทกุท่านฟรีเพ่ือใช้สําหรับใช้จ่ายกับร้านค้าท่ีร่วมรายการภายใน
อาคารผู้ โดยสารทกุแหง่ของสนามบนิชางกี) 

01.20 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วย
เท่ียวบนิท่ี SQ 656 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ 
สร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแดส่กุะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara 
Michizane) ผู้ มีอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมี
ความสามารถต่างๆ มากมายตัง้แต่วัยเยาว์ ผู้คนจํานวน
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัเรียนนักศึกษาจึงนิยมเดินทาง
มาเพ่ือขอพรในเร่ืองของการศึกษา เช่น ขอให้สอบผ่าน 
หรือสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้ นอกจากนีย้งัสามารถเลือกซือ้ของฝากของท่ีระลกึได้จากร้านค้าด้านหน้า
บริเวณทางเข้าศาลเจ้าได้อีกด้วย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟูอิน เมืองตากอากาศขนาดเล็ก
แตเ่รียบง่ายทา่มกลางธรรมชาติซึ่งขึน้ช่ือในเร่ืองของนํา้พุร้อน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้านยูฟูอิน เป็นหมูบ้่านท่ีเป่ียมไปด้วยเสน่ห์

มากมาย ทัง้ความงดงามของธรรมชาต ิโดยเฉพาะวิวทิวทัศน์ของ
ภูเขายูฟุดาเกะและทะเลสาปคนิรินโกะ ผสมผสานกบับรรยากาศ
ร้านกาแฟ ร้านขนม ร้านค้าเล็กๆ น่ารักๆ ท่ีมีการตกแต่งแบบ
แปลกตา รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีน่าสนใจเรียงรายตลอด
ทางเดนิ อิสระให้ทา่นเดนิชมความสวยงามของหมู่บ้านยฟููอินและ
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองยูฟูอินตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านสู่ เมือง
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เบปปุ ซึ่งเป็นเมืองสําคญัแห่งหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมากในเร่ืองนํา้แร่ และมีบอ่นํา้แร่มากมาย ซึ่ง
แต่ละพืน้ท่ีก็จะมีลักษณะขององค์ประกอบในนํา้แร่แตกต่างกันไป อีกทัง้คุณสมบัติท่ีช่วยรักษา
เก่ียวกับสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ก็แตกตา่งกนัไปด้วยเช่นกัน นําท่านชม จิโกกุ เมกุริ สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองเบปปุท่ีไม่ควรพลาด ซึ่งได้รับฉายาว่า “บ่อนํา้นรก” สีสันจากแร่ธาตุท่ี
เข้มข้นก่อให้เกิดสีสวยสดสะดุดตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบ่อโคลนเดือด ท่ีอุดมด้วยแร่ธาตุ
เข้มข้น บางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อน
สูงถึง 98 องศาเลยทีเดียว พาท่านชม บ่ออูมิ จิโกกุ (Umi 

Jigoku) บ่อนํา้ร้อนสีฟ้าอมเขียวท่ีขึน้ช่ือว่าเป็นบ่อนํา้ร้อนท่ี
สวยท่ีสดุในบรรดาบอ่นํา้ร้อนทัง้หมด 8 บอ่ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

เข้าพกัโรงแรม Beppu Wan Royal หรือเทียบเทา่ (- / L / D) 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าใน
น า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึน้ 

 
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 โทสุ พรีเม่ียม เอาท์เลท – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ 

– เมืองนางาซาก ิ– ภูเขาอินาสะ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยัง โทสุ พรีเม่ียม เอาท์เลท แหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ในเกาะคิวชู ท่ีสร้างตาม
รูปแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซือ้สินค้าแบรนด์
ญ่ีปุ่ นท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก รวมทัง้สินค้าแบรนด์ดงัจากนานา
ประเทศด้วย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองซากะ จงัหวดั
เล็กๆ บนเกาะคิวชู เพ่ือพาท่านชม ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ 
โดยศาลเจ้าแหง่นีส้ร้างขึน้ในปีค.ศ.168 เป็นศาลเจ้าประจํา
ตระกลูนาเบะชิมะ (Nabeshima) ผู้ปกครองเมืองซากะใน
ยุคสมัยเอโดะ สร้างขึน้เพ่ือถวายแด่เทพอินาริ เพ่ือเป็น ท่ี
ประทบัแห่งเทพเจ้าศกัดิ์สิทธ์ิ ผู้ประทานผลเก็บเก่ียวอนัอุดมสมบูรณ์ ทําให้มีผู้ศรัทธาและสกัการะ
ขอความสําเร็จด้านธุรกิจการค้าและความปลอดภยัจากอบุตัิเหตทุัง้ปวง อีกทัง้ยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้า
ท่ีใหญ่และสําคญัท่ีสดุในญ่ีปุ่ นรองจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในจงัหวดัเกียวโตและศาลเจ้าคาซามะอินาริ 
ในจงัหวดัอิบารากิด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย หลังอาหารนําท่านสู่  เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อัน

ทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ เม่ือครัง้อดีตเมืองนีถื้อเป็น
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เมืองท่าท่ีมีการติดตอ่ค้าขาย แลกเปล่ียนอารยธรรมตา่ง ๆ กับชาวตะวนัตกและเน่ืองจากเมืองนางา
ซากิตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ทําให้มีอาณาเขตใกล้กับประเทศเกาหลีและ
ประเทศจีน ดงันัน้เมืองนางาซากิจงึถือวา่เป็นเมืองท่าแห่งเดียวท่ีเปรียบเสมือนประตสูู่ประเทศจีนและ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเห็นได้จากร่องรอยทางวัฒนธรรมจากประเทศจีนและ
ประเทศในแถบยโุรปท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นเมืองนางาซากินัน่เอง จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาอินา
สะ ภูเขาท่ีมีความสูง 333 เมตร โดยการขึน้กระเช้าไฟฟ้า (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ขึน้สู่ยอด
เขาอินาสะ เพ่ือชมวิวยามค่ําคืนของเมืองนางาซากิ จุดชมวิวท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 จดุชมวิวกลางคืนท่ี
สวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม ANA Crowne Plaza Nagasaki หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 
 
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 สวนสันตภิาพ – ไชน่าทาวน์ – เมืองฟุกุโอกะ – ย่านเทน็จิน – 

คาแนล ซติี ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

พาทา่นสู ่สวนสันติภาพนางาซากิ หรือสวนเฮวะโคเอ็น
เป็นสถานท่ีท่ีสําคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมืองนางาซากิ 
โดยสร้างขึน้เพ่ือรําลึกถึงเหย่ือจากเหตกุารณ์ท่ีเมืองโดน
ทิง้ระเบิดปรมาณูในสมัยสงครามโลก ครัง้ท่ี 2 ซึ่ง
จดุสําคญัของสวนสนัตภิาพแหง่นีก็้คือนํา้พแุห่งสนัติภาพ
และอนุสาวรีย์รูปปัน้ของผู้ ชายท่ีมือข้างขวาชีข้ึน้บนฟ้า 
หมายถึงการเตือนอนัตรายจากการคกุคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือข้างซ้ายเหยียดตรงไปด้านข้าง
ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของความปรารถนาให้เกิดสนัติภาพในโลกนั่นเอง จากนัน้เดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ 
หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown)” เป็นย่านการค้าช่ือดงัท่ีตัง้อยู่ในตวัเมือง
นางาซากิและเป็นหนึ่งในสามไชน่าทาวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีมีร้านอาหารจีน ร้านขายของ
มากมายตัง้เรียงรายอยู่บนนถนนตลอดความยาวประมาณ 250 เมตร และมีอาหารขึน้ช่ือคือ               
นางาซากิจมัปง (Champon) ซึง่เป็นอาหารประเภทเส้นและอดุมไปด้วยเคร่ืองมากมายให้ทา่นได้ลิม้ลอง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวช ูเกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติ และ

สถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย จากนัน้นําท่านสู่ ย่านเท็นจิน 
เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนม
มากมาย เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สินค้าเอาใจคณุผู้หญิง อาทิ เสือ้ผ้าแฟชัน่ กระเป๋า รองเท้า 
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หรือเคร่ืองสําอางค์ย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO เป็นต้น 
นอกจากนีท้่านยังสามารถเลือกซือ้สินค้าราคาถูกนานาชนิดจากร้าน 100 เยน ท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของประเทศญ่ีปุ่ นได้อีกด้วย จากนัน้พาทุกท่าน ช้อปปิ้ง ที่  คาแนล ซิตี  ้ ห้ างสรรพสินค้า ท่ี
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีมีรูปแบบไมเ่หมือนใคร ลกัษณะการสร้างท่ี
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทําให้กลายเป็นแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ของเมืองฟุกโุอกะ นอกจากนีย้งัมีโรง
ภาพยนตร์กว่า 13 โรง มีสวนสนกุธีมปาร์คขนาดใหญ่และทนัสมยั รวมไปถึงร้านค้ามากมายกว่าร้อย
ร้านค้าให้ทา่นได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้ามากมายตามอธัยาศยั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

 
วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วนําทา่นสูส่นามบนิฟกุโุอกะ เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (B / - / -) 

09.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบินฟุกโุอกะ โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบนิท่ี SQ 655  
15.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.35 น. ออกเดนิทางตอ่สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ 982 
19.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
 

********************************** 
อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

28 ธ.ค. 62 -  
1 ม.ค. 63 

49,999 46,999 43,999 7,000 

 กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป - กลบั Economy Class สายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ - สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
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6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนํา้หนกัหรือ
จํานวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 
70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 
 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 
3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการสํารอง
การเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนินการ 

3. สําหรับการเดนิทางชว่งปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการกัน
เยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวท้องฟ้า
จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นทําความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ นําเงินชําระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดันําเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการ
แจ้งยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัร์สามารถหกัชําระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมา
จา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสาย
กาบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การนํา
สิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 

 รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


