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✓ ชมศาลเจา้ดาไซฟุ ศาลเจา้เก่าแก่ของเมืองฟุกุโอกะ 
✓ ชมหมู่บา้นยูฟูอิน เมืองเล็กๆ แสนน่ารกักลางหุบเขา 
✓ ชมศาลเจา้ยูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจา้ที่ใหญ่และส าคัญ
ที่สดุ 

 ในญ่ีปุ่ น 
✓ ขึน้กระเขา้สู่ “ยอดเขาอินาสะ” ชมวิวยามค ่าคืนของเมืองนางา
ซากิ 
✓ ชม “สวนสนัติภาพ” สถานที่ส  าคญัทางประวตัศิาสตร ์
✓ ชอ้ปปิ้งจุใจที่โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท , ชินชิไชน่าทาวน ์,  

   ย่านเท็นจินและคาแนล ซิตี ้ 
✓ อาบน า้แร่แช่ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่น 1 คืน 

Code : JHFU 0410 
 
 

วันท่ี เสน้ทาง อาหาร
เชา้ 

อาหาร
กลางวนั 

อาหารเย็น 

วันศุกรท่ี์ 10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ - สิงคโปร ์ - - - 

วันเสารท่ี์ 11 เม.ย. 63 สิงคโปร ์– ฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – หมู่บา้นยูฟูอิน –  
เมืองเบปป ุ– จิโกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จิโกกุ) 

-   

วันอาทิตยท่ี์ 12 เม.ย. 63 โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท – เมืองซากะ – ศาลเจา้ยูโทคุ อินาริ –  
เมืองนางาซากิ – กระเชา้สู่ภูเขาอินาสะ 

   

วันจันทรท่ี์ 13 เม.ย. 63 สวนสนัติภาพ – ชินชิไชน่าทาวน ์– เมืองฟุกุโอกะ – ย่านเท็น
จิน – คาแนล ซิตี ้

   

วันอังคารท่ี 14 เม.ย. 63 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  - - 
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วันศุกรท่ี์ 10 เมษายน 2563  กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K โดยสายการบินสิงคโปร ์แอร์
ไลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ท่าน 

20.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ 
ดว้ยเที่ยวบินที่ SQ 983 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
  
วันเสารท่ี์ 11 เมษายน 2563 สิงคโปร ์– ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – 

เมืองเบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จิโกกุ) 
01.20 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ ด้วย

เที่ยวบินที่ SQ 656 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ 
สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแด่สกุะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara 
Michizane) ผู้ มี อั จ ฉ ริ ย ภ าพทา ง กา ร เ รี ย น รู้ แ ละมี
ความสามารถต่างๆ มากมายตั้งแต่วัยเยาว์ ผู ้คนจ านวน
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาจึงนิยมเดินทาง
มาเพื่อขอพรในเรื่องของการศึกษา เช่น ขอให้สอบผ่าน 
หรือสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้นอกจากนีย้งัสามารถเลือกซือ้ของฝากของที่ระลึกไดจ้ากรา้นคา้ดา้นหนา้
บริเวณทางเขา้ศาลเจา้ไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟูอิน เมืองตากอากาศขนาดเล็ก
แต่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติซึ่งขึน้ชื่อในเรื่องของน า้พุรอ้น  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน เป็นหมู่บ้านที่เป่ียมไปดว้ยเสน่ห์มากมาย ทั้งความงดงามของ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะวิวทิวทัศนข์องภูเขายูฟุดาเกะและ
ทะเลสาปคินรินโกะ ผสมผสานกับบรรยากาศรา้นกาแฟ 
รา้นขนม รา้นคา้เล็กๆ น่ารกัๆ ที่มีการตกแต่งแบบแปลกตา 
รวมไปถึงพิพิธภัณฑศ์ิลปะที่น่าสนใจเรียงรายตลอดทางเดิน 
อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บา้นยูฟูอินและ
เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศที่เป็นเอกลกัษณข์องเมืองยูฟูอิน

ตามอัธยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเบปปุ ซึ่งเป็นเมืองส าคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอยา่งมาก
ในเรื่องน า้แร่ และมีบ่อน า้แร่มากมาย ซึ่งแต่ละพืน้ที่ก็จะมีลกัษณะขององคป์ระกอบในน า้แร่แตกต่าง
กันไป อีกทั้งคุณสมบัติที่ช่วยรกัษาเกี่ยวกบัสขุภาพร่างกายในดา้นต่างๆ ก็แตกต่างกนัไปดว้ยเช่นกนั 
น าท่านชม จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัของเมืองเบปปทุี่ไม่ควรพลาด ซึ่งไดร้บัฉายาว่า “บ่อ
น า้นรก” สีสนัจากแร่ธาตทุี่เขม้ขน้ก่อใหเ้กิดสีสวยสดสะดดุตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบ่อโคลนเดอืด 
สะดุดตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบ่อโคลนเดือด ที่
อุดมด้วยแร่ธาตุเข้มข้น บางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 
เมตร และมีความรอ้นสงูถึง 98 องศาเลยทีเดียว พาท่านชม 
บ่ออูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) บ่อน า้รอ้นสีฟ้าอมเขียวที่ขึน้
ชื่อว่าเป็นบ่อน ้าร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน ้าร้อน
ทัง้หมด 8 บ่อ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

เขา้พกัโรงแรม Beppu Wan Royal หรือเทียบเท่า (- / L / D) 
https://www.daiwaresort.jp/global/beppu/index.html 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าใน
น ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันอาทิตยท่ี์ 12 เมษายน 2563 โทสุ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ 

– เมืองนางาซากิ – กระเช้าสู่ภูเขาอินาสะ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

https://www.daiwaresort.jp/global/beppu/index.html
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น าท่านเดินทางไปยัง โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท แหล่งชอ้ปปิ้งขนาดใหญ่ในเกาะคิวชู ที่สรา้งตาม
รูปแบบเมืองทางใตข้องรฐัแคลิฟอรเ์นีย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกับการเลือกซือ้สินค้าแบรนด์
ญี่ปุ่ นที ่โด่งดังไปทั่วโลก รวมทั้งสินคา้แบรนดด์ังจากนานาประเทศดว้ย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  
เมืองซากะ จงัหวดัเล็กๆ บนเกาะคิวชู เพื่อพาท่านชม ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ โดยศาลเจา้แห่งนีส้ร้าง
ขึน้ในปีค.ศ.168 เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ 
(Nabeshima) ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ 
สร้างขึน้เพื่อถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็นที่ประทบัแห่ง
เทพเจ า้ศ ักดิ ์ส ิทธิ ์ ผู ป้ ระทานผลเก ็บเกี ่ยวอ ันอ ุดม
สมบูรณ์ ท าใหม้ีผูศ้รทัธาและสกัการะขอความส าเร็จ
ดา้นธุรกิจการคา้และความปลอดภยัจากอบุตัิเหตทุัง้ปวง 
อีกทัง้ยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ที่ใหญ่และส าคญัที่สุดในญ่ีปุ่ นรองจากศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ในจงัหวดัเกียว
โตและศาลเจา้คาซามะอินาริ ในจงัหวดัอิบารากิดว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร ์เมื่อครัง้อดีตเมืองนี ้

ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อคา้ขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่าง ๆ กบัชาวตะวนัตกและเนื่องจากเมือง
นางาซากิตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ท าใหม้ีอาณาเขตใกลก้บัประเทศเกาหลีและ
ประเทศจีน ดังนั้นเมืองนางาซากิจึงถือว่าเป็นเมืองท่าแห่ง
เดียวที่เปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศจีนและประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเห็นได้จากร่องรอยทาง
วฒันธรรมจากประเทศจีนและประเทศในแถบยุโรปที่ยังคง
หลงเหลืออยู่ในเมืองนางาซากินั่นเอง จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ภูเขาอินาสะ ภูเขาที่มีความสูง 333 เมตร โดยการขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) ขึน้สู่ยอดเขาอินาสะ เพื่อชมวิวยามค ่าคืนของเมืองนางาซากิ จุดชมวิวที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 
จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สดุในญ่ีปุ่ น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัโรงแรม ANA Crowne Plaza Nagasaki หรือเทียบเท่า (B / L / D) 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/nagasaki/ngsgh/hoteldetail?cm_mmc=Go

ogleMaps-_-CP-_-JP-_-NGSGH 
 
วันจันทรท่ี์ 13 เมษายน 2563 สวนสันติภาพ – ชินชิไชน่าทาวน์ – เมืองฟุกุโอกะ – ย่านเท็น

จิน – คาแนล ซิตี ้
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/nagasaki/ngsgh/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-JP-_-NGSGH
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/nagasaki/ngsgh/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-JP-_-NGSGH
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พาท่านสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ หรือสวนเฮวะโคเอ็น
เป็นสถานที่ที่ส  าคญัทางประวตัิศาสตรข์องเมืองนางาซากิ 
โดยสรา้งขึน้เพื่อร  าลึกถึงเหยื่อจากเหตุการณท์ี่เมืองโดน
ทิ ้งระเบิดปรมาณูในสมัยสงครามโลก  ครั้งที่  2 ซึ่ ง
จุดส าคญัของสวนสนัติภาพแห่งนีก้็คือน า้พแุห่งสนัติภาพ
และอนุสาวรียรู์ปป้ันของผูช้ายที่มือข้างขวาชี ้ขึน้บนฟ้า 
หมายถึงการเตือนอนัตรายจากการคกุคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือขา้งซา้ยเหยียดตรงไปดา้นข้าง
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาใหเ้กิดสันติภาพในโลกนั่นเอง จากนั้นเดินทางสู่ ชินชิไชน่า
ทาวน ์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชินชิ ไชน่าทาวน ์(Shinchi Chinatown)” เป็นย่านการคา้ชื่อดงัที่ตัง้อยู่ใน
ตวัเมืองนางาซากิและเป็นหนึ่งในสามไชน่าทาวนท์ี่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น ที่นี่มีรา้นอาหารจีน รา้นขายของ
มากมายตั้งเรียงรายอยู่บนนถนนตลอดความยาวประมาณ 250 เมตร และมีอาหารขึน้ชื่อคือ               
นางาซากิจมัปง (Champon) ซึ่งเป็นอาหารประเภทเสน้และอดุมไปดว้ยเครื่องมากมายใหท้่านไดล้ิม้ลอง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และ

สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนัน้น าท่านสู่ ย่านเท็นจิน เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปปิ้งเลือกซือ้สินคา้
แบรนดเ์นมมากมาย เครื่องใชไ้ฟฟ้าและสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์หรือสินคา้เอาใจคณุผูห้ญิง อาทิ เสือ้ผา้
แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ หรือเครื่องส าอางคย์ี่หอ้ดังของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO เป็นตน้ นอกจากนีท้่านยังสามารถเลือกซือ้สินคา้ราคาถูกนานาชนิดจากรา้น 100 เยน 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น ได้อีกด้วย จากนั้น
พาทุกท่านช้อปปิ้งที่  คาแนล ซิตี ้ ห ้างสรรพสินค้า
ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นห้างสรรพสินค้า
ที่ มี รูปแบบไม่ เหมือนใคร  ลักษณะการสร้างที่ เ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวท าใหก้ลายเป็นแหล่งชอ้ปปิ้งขนาด
ใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ นอกจากนีย้ังมีโรงภาพยนตรก์ว่า 13 โรง  มีสวนสนุกธีมปารค์ขนาดใหญ่และ
ทันสมัย รวมไปถึงรา้นคา้มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้มากมายตาม
อธัยาศยั  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่า (B / L / D) 
https://www.monte-

hermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=

website_hmhfuk 
 

https://www.monte-hermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=website_hmhfuk
https://www.monte-hermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=website_hmhfuk
https://www.monte-hermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=website_hmhfuk
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วันอังคารท่ี 14 เมษายน 2563 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านสู่สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ (B / - / -) 

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟกุุโอกะ โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเที่ยวบนิที่ SQ 655  
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
17.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที่ SQ 982 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
 
 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(มเีตียง) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(ไมม่ีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

10 – 14 เม.ย. 63 44,999 41,999 38,999 7,000 
• กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณีท่ีกรุ๊ปต า่กว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลบั Economy Class สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์

2. ค่ารถรบั - ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรบักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั หากน า้หนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัสายการบินที่เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

7. ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรบัผูท้ี่อายุไม่เกิน 
70 ปี) 

8. ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท้ี่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุไม่ครอบคลมุผูเ้ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตราน้ีไม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์
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2. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์

3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 20 ท่านและทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรบัค่ามดัจ าส าหรบัการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 
3 วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารอง
การเดินทางนัน้ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ส าหรบัการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหารที่มีคนมาใชบ้ริการกัน
เยอะ รา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงรา้นอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวทอ้งฟ้า
จะมืดเร็ว ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร ์

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงนิ เตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของค่าทวัร ์
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไมม่ีการคืนเงินใดๆท้ังสิน้ 
 ยกเวน้กรณีที่บรษิัททวัร ์น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน คา่แลนด ์เพื่อเตรียมการจดัน าเที่ยว ก่อนนกัท่องเทีย่วจะมกีาร
แจง้ยกเลิกการเดินทาง บริษทัทวัรส์ามารถหกัช าระค่าใชจ้า่ยตามจริงก่อนที่จะคืนใหน้กัท่องเที่ยวได ้เช่น เทีย่วบินพเิศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 
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1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การ
นดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น การน า
สิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติที่ส่อไป
ในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย 

 

 
 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


