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** สุดอลงัการกบัอุโมงค ์“ดอกวสิทเีรีย” ท่ีสวนคาวาชิฟูจิ 1ปีมีรอบเดียวเท่านั้น 
** นาํท่านยอ้นลาํลึกสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ี “เมืองฮิโรชิม่า” พร้อมชมสวนสันติภาพ 
** ชม "ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ” 1ในมรดกโลกของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเสาโทริอิอยูก่ลางทะเลสาบ 
** ชมบ่อนํ้าร้อนธรรมชาติ "จโิคก ุสีฟ้าสดใส" เหมือนนํ้าทะเล มีความร้อนสูงถึง 98 องศา 
** ชม หมู่บ้านยูฟูอนิ หมู่บา้นหตักรรมและตน้กาํเนิด OTOP 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 3-7 / 4-8 / 5-9 พฤษภาคม 2560 (วนัฉตัรมงคล) 
 (หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ 
21.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสารขาออก) เพือ่เตรียมตวัเดินทาง นาํท่านผา่นขั้นตอนการ

เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ที่ 1 เคาน์เตอร์ D 
 

วนัทีส่อง ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สวนคาวาชิฟูจ(ิชมดอกวสิทเีรีย) - ถนนฮอนโดริ+ย่านโอโคโนมมูิระ 
00.05 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648  
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตวั

เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 
เดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟ”ุ สร้างขึ้นในปี 1591 เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่นกัปราชญแ์ละกวเีอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู ้
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ถูกเนรเทศจากราชสาํนกัโตเกียวและเสียชีวติลง จากนั้นไดเ้กิดเร่ืองร้ายต่างๆขึ้นมากมายจนลือกนัวา่ตน้เหตุเป็น
เพราะการเนรเทศท่านอยา่งไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงไดรั้บการบูชาในฐานะเทม็มงั เทพแห่งวรรณกรรมและ
วฒันธรรม ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั้นต่างพากนัมุ่งหนา้มายงัสะพานโคง้ของศาลเจา้เพือ่บนบานขอใหส้อบ
ผา่น จากนั้นนาํท่านชมความสวยงามของดอกวสิทีเรีย ณ “สวนคาวาชิฟูจิ”  จุดเด่นภายในสวนแห่งน้ีคืออุโมงค์
ดอกวสิทีเรียกวา่ 200 ตน้ ที่ทิ้งก่ิงกา้นพร้อมดอกสีม่วงเขม้ ม่วงอ่อน ขาว และชมพไูล่เฉดสีหอ้ยลงมาจากอุโมงค์
ไมท้ี่คลุมทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร นอกจากน้ียงัมีจุดชมดอกไมท้ี่เป็นซุม้โคง้คร่ึงวงกลม และซุม้ส่ีเหล่ียม
ขนาดกวา้ง เม่ือมองจากระยะไกลจะเหมือนพูป่ระดบัเตม็ ลานรอบๆจะมีมา้นัง่ใหน้ัง่ชมดอกไมอ้ยูห่ลายจุดทัว่
บริเวณ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของดอกไม ้

 
 

   
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองฮิโรชิม่าจะเตม็ไปดว้ยผูค้นที่มารวมตวักนัจบัจ่ายใชส้อย 
โดยที่หนาแน่นที่สุดจะอยูบ่น “ถนนฮอนโดริ(Hondori)” ซ่ึงจะเป็นถนนคนเดินเสน้ยาว หลงัคาโปร่งแสงสูง
ชะลูดเตม็ไปดว้ยร้านคา้ร้านอาหารมากมาย และนาํท่านสู่ “โอโคโนมิมูระ (Okonomimura Hiroshima)” หรือ
หมู่บา้นโอโคโนมิยากิ ยา่น Hondori ถนนชอ้ปป้ิง เป็นตึกส่ีชั้นที่ดา้นในประกอบดว้ยร้านทาํโอโคโนยมิากิ
สไตลฮิ์โรชิม่าอนัเป็นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่ นถึง 25 ร้าน เวลาทานสามารถนัง่ที่หนา้เคาเตอร์ที่จะมีกระทะเหล็ก
แบนๆขนาดใหญ่วางเรียงอยูด่า้นหนา้ โดยจะมีเชฟเป็นคนเตรียมวตัถุดิบและปรุงใหท้ี่หนา้ของท่าน 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ SUNROUTE  HOTEL HIROSHIMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

ชมอุโมงค ์วสิทีเรีย ที่สุดสวย ประกอบดว้ย สายพนัธุง์าม สามเฉดสี 

ส่งกล่ินหอม เม่ือดอมดม ดัง่มนตมี์ กวา่ร้อยปี ทีป่ลูกไว ้ใหช้มกนั 

ไม่ควรพลาด โอกาสทอง สองสปัดาห์ ปลายเมษา ตน้พฤษภา เพยีงช่วงสั้น 

คือไฮไลต ์ของบา้นเขา เรารู้กนั คนใฝ่ฝัน ชมสกัครา ดว้ยตาเอย 
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วนัทีส่าม อะตอมมคิบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า+พพิธิภณัฑ์สงคราม - ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ -  
                        สะพานคนิไตเคยีว 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ “อะตอมมิคบอมบ์โดม” ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าโมโตยะสึ เป็นอาคารที่ก่อสร้างดว้ยความแขง็แรง
และทนัสมยัที่สุดในสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 ปัจจุบนัอาคารหลงัน้ีถูกองคก์ารยเูนสโกข้ึ้นทะเบียนไวเ้ป็นมรดก
โลก เพือ่ใหเ้ป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงความน่าสะพรึงกลวัของระเบิดปรมาณู เป็นสญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพของของ
โลก จากนั้นนาํท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวศิาสตร์ยงั “สวนสันติภาพ” ที่สร้างขึ้นเพือ่ราํลึกถึงเหตุการณ์
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่เรียกกนัวา่ “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพือ่ราํลึกถึงสนัติภาพและความโหดร้ายของ
สงครามในคร้ังนั้น และชม “พิพิธภัณฑ์สงคราม” ที่จดัแสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทาง
อากาศในสมยัสงครามโลกคร้ังที่สองโดยสถานที่แห่งน้ีเป็นจุดศูนยก์ลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหกัพงั
และเคร่ืองใชบ้างช้ินยงัคงอนุรักษไ์วใ้หค้นรุ่นหลงัได ้ดูเป็นอนุสรณ์  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม “ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ” เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตที่สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดยผูท้รง
อิทธิพลในยคุนั้นอยา่งไทระ โนะ คิโยโมริ ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจาํจงัหวดัฮิ
โรชิม่าที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1996 ความโดดเด่นของศาลเจา้อิสึคุชิมะ
แห่งเกาะมิยาจิม่า คือส่วนของประตูโทริอิสีแดงที่ตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเล ส่วนตวัศาลเจา้หลกัสร้างได้
แขง็แรงแบบไร้ตะปูตอก ถูกสร้างใหย้ืน่ออกไปในทะเลเช่นกนัในช่วงเวลาที่นํ้ าทะเลหนุนสูง เวลานัง่เรือมา
ใกล้ๆ  จะสามารถมองเห็นเสมือนหน่ึงวา่ตวัศาลเจา้อิสึคุชิมะกบัประตูโทริอิสีแดงขนาดยกัษล์อยอยูเ่หนือทอ้ง
ทะเลจริงๆ ส่วนในช่วงเวลานํ้ าลด นกัท่องเที่ยวก็สามารถเดินเขา้ไปชมฐานประตูโทริอิน้ีไดด้ว้ย นาํทุกท่าน
เดินทางชม “สะพานคนิไตเคยีว” เป็นสะพานที่ทอดขา้มแม่นํ้ านิชิกิ เป็นส่ิงก่อสร้างที่โดดเด่นและมีช่ือเสียงที่สุด
ในเมืองน้ี มีรูปร่างเป็นเอกลกัษณ์ สะพานแห่งน้ีมีความสวยงามตลอดทั้งปีเป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของ
ญี่ปุ่ น  
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ CROWN PALAIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัทีส่ี่ เบปปุ - จโิคกเุมงูริ - หมู่บ้านยูฟูอนิ - ห้างคาแนลซิตี ้ฮากาตะ - ย่านช้อปป้ิงเทนจนิ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง “เบปป”ุ แหล่งนํ้ าแร่และนํ้ าพรุ้อนที่มีช่ือเสียงที่สุดของเกาะคิวชู และมี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคไดด้ว้ย เพือ่นาํท่านเขา้ชม “บ่อน ้าแร่จิโคก ุหรือเรียกว่า จิโคกเุมงูริ” บ่อนํ้ าแร่
ธรรมชาติที่มีสีสนัตระการตา บา้งสีแดง บา้งสีเขียว บา้งเป็นบ่อโคลนเดือดที่อดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ (บ่อที่
ท่านจะได้ชมคือ บ่อสีฟ้า) สวยสดใส เหมือนนํ้ าทะเล เป็นที่นิยมของคนทัว่ไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มี
ความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกล่ินแร่อบอวลไปทัว่หุบเขา มีควนัพวยพุง่ออกมาจากรอยแยกของหิน ซ่ึง
เป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาไดท้ี่น่ีที่เดียว นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village)” เป็นหมู่บา้นหตั
กรรม ตน้กาํเนิด OTOP ภายในหมู่บา้นมีร้านคา้ การฝีมือมากมายชมร้านเคร่ืองแกว้ ร้านขนมญี่ปุ่ นปรุงสดๆ 
ร้อนๆ และ สะอาดสะอา้น และเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมาย ดา้นในยงัมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์
ยโุรป ที่ตกแต่งไดอ้ยา่งน่ารัก และ ลงตวั ไม่วา่ท่านอยูมุ่มไหนก็สามารถถ่ายรูป ไดว้วิที่สวยงาม 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านสู่หา้ง คาแนลซิตี ้ฮากะตะ เป็นศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่ น 
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมืองทีอ่ยูใ่นเมือง" ประกอบดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม 
โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผา่นกลางศูนยก์ลางคา้ ต่อดว้ยนาํท่านสู่ “ย่านเทนจิน
(Tenjin)” โดยในบริเวณน้ีจะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆมารวมตวักนัอยูม่ากมาย มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือ
หลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ แบรนเนมด ์หนงัสือ เคร่ืองสาํอางคต่์างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีก
มากมาย  
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ ROUTE-INN HAKATA EKIMAE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัทีห้่า   สนามบินฟุกโุอกะ - กรุงเทพฯ             
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟุกุโอกะ” เพือ่เดินทางกลบัสู่เมืองไทย 
11.35 น.  เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 649 
14.55 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง 3-7 / 4-8 / 5-9 พฤษภาคม 2560 (วนัฉตัรมงคล) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 42,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  40,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 38,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 19/12/2559) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
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o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


