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วนัศุกร์ที ่10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - - - 

วนัเสาร์ที ่11 เม.ย. 63 สิงคโปร์ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – หมู่บา้นยูฟูอิน 
– เมืองเบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จิโกกุ) 

-   

วนัอาทติย์ที ่12 เม.ย. 63 โทสุ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท – เมืองซากะ – ศาลเจา้ยูโทคุ อินาริ 
– เมืองนางาซากิ – กระเชา้สู่ภูเขาอินาสะ 

   

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย. 63 สวนสันติภาพ – ชินชิไชน่าทาวน์ – เมืองฟุกุโอกะ – 
ยา่นเทน็จิน – คาแนล ซิต้ี 

   

วนัองัคารที ่14 เม.ย. 63 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  - - 

 
 



 

วนัศุกร์ที ่10 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 

17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์
ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน 

20.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  
ดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ 983 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
  

วนัเสาร์ที ่11 เมษายน 2563 สิงคโปร์ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอนิ – เมืองเบปปุ – จิโกกุ เมกุริ  
   (บ่ออูมิ จิโกกุ) 

01.20 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วย
เท่ียวบินท่ี SQ 656 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่สุกะวะระ มิจิซะเนะ 
(Sugawara Michizane) ผูมี้อจัฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆ มากมายตั้งแต่วยัเยาว ์
ผูค้นจ านวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัเรียนนกัศึกษาจึงนิยมเดินทางมาเพื่อขอพรในเร่ืองของการศึกษา 
เช่น ขอให้สอบผา่น หรือสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้นอกจากน้ียงัสามารถเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกได้
จากร้านคา้ด้านหน้าบริเวณทางเขา้ศาลเจา้ไดอี้กด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟูอิน เมืองตาก
อากาศขนาดเล็กแต่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติซ่ึงข้ึนช่ือในเร่ืองของน ้าพุร้อน  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน เป็นหมู่บ้านท่ีเป่ียมไปด้วยเสน่ห์มากมาย ทั้ งความงดงามของ

ธรรมชาติ โดยเฉพาะวิวทิวทศัน์ของภูเขายูฟุดาเกะและทะเลสาป คินรินโกะ ผสมผสานกับ
บรรยากาศร้านกาแฟ ร้านขนม ร้านคา้เล็กๆ น่ารักๆ ท่ีมีการตกแต่งแบบแปลกตา รวมไปถึงพิพิธภณัฑ์
ศิลปะท่ีน่าสนใจเรียงรายตลอดทางเดิน อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้านยูฟูอินและ
เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองยูฟูอินตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเบปปุ 
ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัแห่งหน่ึงที่มีช่ือเสียงเป็นอย่างมากในเร่ืองน ้ าแร่ และมีบ่อน ้ าแร่มากมาย ซ่ึงแต่ละ
พื้นท่ีก็จะมีลักษณะขององค์ประกอบในน ้ าแร่แตกต่างกันไป อีกทั้งคุณสมบติัท่ีช่วยรักษาเก่ียวกับ
สุขภาพร่างกายในดา้นต่างๆ ก็แตกต่างกนัไปด้วยเช่นกนั น าท่านชม จิโกกุ เมกุริ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัของเมืองเบปปุท่ีไม่ควรพลาด ซ่ึงไดรั้บฉายาวา่ “บ่อน ้ านรก” สีสันจากแร่ธาตุท่ีเขม้ขน้ก่อใหเ้กิดสี
สวยสดสะดุดตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบ่อโคลนเดือด สะดุดตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบ่อ
โคลนเดือด ท่ีอุดมดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ บางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนสูงถึง 98 องศา
เลยทีเดียว พาท่านชม บ่ออูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) บ่อน ้ าร้อนสีฟ้าอมเขียวท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นบ่อน ้ าร้อนท่ี
สวยท่ีสุดในบรรดาบ่อน ้าร้อนทั้งหมด 8 บ่อ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม 
เขา้พกัโรงแรม Beppu Wan Royal หรือเทียบเท่า (- / L / D) 
https://www.daiwaresort.jp/global/beppu/index.html 

https://www.daiwaresort.jp/global/beppu/index.html


 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพ่ือความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่
ธาตุซ่ึงช่วยให้ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึน้ 

 

วนัอาทติย์ที ่12 เมษายน 2563 โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อนิาริ – เมืองนางาซากิ – กระเช้า
  สู่ภูเขาอนิาสะ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ในเกาะคิวชู ท่ีสร้างตามรูปแบบ
เมืองทางใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีโด่ง
ดงัไปทัว่โลก รวมทั้งสินคา้แบรนด์ดังจากนานาประเทศด้วย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ 
จงัหวดัเล็กๆ บนเกาะคิวชู เพื่อพาท่านชม ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ โดยศาลเจา้แห่งน้ีสร้างข้ึนในปีค.ศ.168 
เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima) ผูป้กครองเมืองซากะในยุคสมยัเอโดะ สร้างข้ึนเพื่อ
ถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็นท่ีประทบัแห่งเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ผูป้ระทานผลเก็บเก่ียวอนัอุดมสมบูรณ์ ท า
ให้มีผูศ้รัทธาและสักการะขอความส าเร็จดา้นธุรกิจการคา้และความปลอดภยัจากอุบติัเหตุทั้งปวง อีก
ทั้งยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในญ่ีปุ่นรองจากศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ในจงัหวดัเกียวโตและ
ศาลเจา้คาซามะอินาริ ในจงัหวดัอิบารากิดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านสู่ เมืองนางาซาก ิเมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือ

เป็นเมืองท่าท่ีมีการติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนอารยธรรมต่าง ๆ กบัชาวตะวนัตกและเน่ืองจากเมืองนางา
ซากิตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ท าใหมี้อาณาเขตใกลก้บัประเทศเกาหลีและประเทศ
จีน ดงันั้นเมืองนางาซากิจึงถือวา่เป็นเมืองท่าแห่งเดียวท่ีเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศจีนและประเทศ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากร่องรอยทางวฒันธรรมจากประเทศจีนและประเทศในแถบ
ยโุรปท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นเมืองนางาซากินัน่เอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาอนิาสะ ภูเขาท่ีมีความ
สูง 333 เมตร โดยการข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ข้ึนสู่ยอดเขาอินาสะ เพื่อชมวิวยาม
ค ่าคืนของเมืองนางาซากิ จุดชมววิท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 จุดชมววิกลางคืนท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัโรงแรม ANA Crowne Plaza Nagasaki หรือเทียบเท่า (B / L / D) 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/nagasaki/ngsgh/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-
_-CP-_-JP-_-NGSGH 

 

วนัจันทร์ที ่13 เมษายน 2563 สวนสันติภาพ – ชินชิไชน่าทาวน์ – เมืองฟุกุโอกะ – ย่านเทน็จิน – คาแนล ซิตี ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
พาท่านสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ หรือสวนเฮวะโคเอน็เป็นสถานท่ีท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเมือง
นางาซากิ โดยสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงเหยือ่จากเหตุการณ์ท่ีเมืองโดนทิ้งระเบิดปรมาณูในสมยัสงครามโลก 
คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจุดส าคญัของสวนสันติภาพแห่งน้ีก็คือน ้ าพุแห่งสันติภาพและอนุสาวรียรู์ปป้ันของผูช้ายท่ี
มือขา้งขวาช้ีข้ึนบนฟ้า หมายถึงการเตือนอนัตรายจากการคุกคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือขา้งซ้าย
เหยียดตรงไปด้านขา้งซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความปรารถนาให้เกิดสันติภาพในโลกนั่นเอง จากนั้น
เดินทางสู่ ชินชิไชน่าทาวน์ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown)” เป็นย่าน

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


 

การคา้ช่ือดงัท่ีตั้งอยู่ในตวัเมืองนางาซากิและเป็นหน่ึงในสามไชน่าทาวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ท่ีน่ีมี
ร้านอาหารจีน ร้านขายของมากมายตั้งเรียงรายอยูบ่นนถนนตลอดความยาวประมาณ 250 เมตร และมี
อาหารข้ึนช่ือคือ นางาซากิจมัปง (Champon) ซ่ึงเป็นอาหารประเภทเส้นและอุดมไปดว้ยเคร่ืองมากมายให้
ท่านไดล้ิ้มลอง 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติ และ

สถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย จากนั้นน าท่านสู่ ย่านเทน็จิน เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้แบ
รนด์เนมมากมาย เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เส้ือผา้
แฟชั่น กระเป๋า รองเท้า หรือเคร่ืองส าอางค์ยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO เป็นตน้ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกนานาชนิดจากร้าน 100 เยน ท่ี
เป็น เอกล ักษณ์ของประเทศญี ่ปุ่น ได ้อีกด ้วย  จากนั้นพ าทุก ท ่า น ช ้อป ป้ิ ง ที ่  ค า แน ล  ซิตี้  
ห้างสรรพสินค้า ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีรูปแบบไม่เหมือน
ใคร ลกัษณะการสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท าใหก้ลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอ
กะ นอกจากน้ียงัมีโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง มีสวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทนัสมยั รวมไปถึง
ร้านคา้มากมายกวา่ร้อยร้านคา้ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้มากมายตามอธัยาศยั  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เข้าพักโรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเที ยบ เท่ า  (B / L / D) https://www.monte-
hermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=website_hmh
fuk 

 

วนัองัคารที ่14 เมษายน 2563 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านสู่สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ (B / - / -) 

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ 655  
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 982 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

********************************** 

อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่

มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

10 – 14 เม.ย. 63 44,999 41,999 38,999 7,000 

 กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 
 
 

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


 

อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
2. ค่ารถรับ - ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน ้ าหนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 

ปี) 
8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
 

การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทัภายใน 1 

วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การส ารอง

การเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่น อาจเจอ

ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการกนัเยอะ 
ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกวา่ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืด
เร็ว ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 
 
 



 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
 ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัทวัร์ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าแลนด ์เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการ
แจง้ยกเลิกการเดินทาง บริษทัทวัร์สามารถหกัช าระค่าใชจ่้ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนใหน้กัท่องเท่ียวได ้เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 

หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การ

นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสาย

การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น การน า

ส่ิงของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางเส่ือมเสียและผดิกฎหมาย 

 
 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


