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ขึ้นกระเข้าสู่ “ยอดเขาอินาสะ” ชมวิวยามค่าคืนของเมืองนางาซากิ
สัมผัสกลิ่นอายแห่งยุโรป ในญี่ปุ่นที่ “เฮ้าส์เทนบอช”
ชมสวน “มิฟูเนะยามะ” สวนสวยกับพันธุ์ไม้นานาชนิด
ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในญี่ปุ่น
ช้อปปิ้ งจุใจที่คาแนล ซิ ต้ ี , ย่านเท็นจิน และโทสุ พรี เมี่ยมเอ้าเล็ท
อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฟุกโุ อกะ

22.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออก
บริ เวณประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋ าแก่ท่าน

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – ฟุ กุโอกะ – เมื องนางาซากิ – สวนสั น ติ ภ าพ – โกลฟเวอร์ การ์ เด้ น –
ภูเขาอินาสะ

00.50 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
เดินทางถึงสนามบินฟุ กุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมื องของประเทศญี่ ปุ่นแล้ว นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องนางาซากิ เมื องเก่ าแก่ อนั ทรงคุ ณ ค่าทาง
ประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็ นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรม
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ต่าง ๆ กับชาวตะวันตกและเนื่ องจากเมืองนางาซากิ ต้ งั อยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเกาะ
คิวชู ทาให้มีอาณาเขตใกล้กบั ประเทศเกาหลีและประเทศจีน ดังนั้นเมืองนางาซากิจึงถือว่าเป็ น
เมืองท่าแห่ งเดียวที่เปรี ยบเสมือนประตูสู่ประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ ง
จะเห็ น ได้ จ ากร่ อ งรอยทางวัฒ นธรรมจากประเทศจี น และประเทศในแถบยุ โ รปที่ ย งั คง
หลงเหลืออยูใ่ นเมืองนางาซากินนั่ เอง จากนั้นพาท่านชมสวนสั นติภาพนางาซากิ หรื อสวนเฮวะ
โคเอ็นเป็ นสถานที่ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมืองนางาซากิโดยสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงเหยื่อ
จากเหตุการณ์ ที่เมืองนางาซากิโดนทิ้งระเบิดปรมาณู ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ งจุดสาคัญ
ของสวนสันติภาพแห่ งนี้ ก็คือน้ าพุแห่ งสันติภาพและอนุ สาวรี ยร์ ู ปปั้ นของผูช้ ายที่มือข้างขวาชี้
ขึ้นบนฟ้ า หมายถึงการเตือนอันตรายจากการคุกคามของระเบิดปรมาณู ส่ วนมือข้างซ้ายเหยียด
ตรงไปด้านข้างซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของความปรารถนาให้เกิดสันติภาพในโลกนัน่ เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุ รปผสมผสานความเป็ นญี่ปุ่นที่ โกลฟเวอร์
การ์ เด้ น บ้านและสวนสวยท่ามกลางธรรมชาติอนั ร่ มรื่ น ทั้งยังมองเห็นท่าเรื อนางาซากิ ถือได้วา่
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมอันดับต้นๆของเมืองนางาซากิเลยก็วา่ ได้ จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ ภู เขาอิ น าสะ ภู เขาที่ มี ค วามสู ง 333 เมตร โดยการขึ้ นกระเช้ า ไฟฟ้ า (ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพ
ภูมิอากาศ) ขึ้นสู่ ยอดเขาอินาสะ เพื่อชมวิวยามค่าคืนของเมืองนางาซากิ จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1
ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม ANA Crowne Plaza Nagasaki Gloverhill หรื อเทียบเท่า (- / L / D)

วันที่ 3

เดจิมะ – สะพานมากะเนะบาชิ – เฮ้ าส์ เทนบอช

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ นาท่านสู่ เดจิมะ เป็ นเกาะที่ ถูกสร้ างขึ้ นประมาณปี ค.ศ. 1636 เพื่อเป็ นที่อาศัย
ของชาวโปรตุเกตที่เข้ามาทางานในประเทศญี่ปุ่น ในปั จจุบนั เดจิมะไม่ได้เป็ นเกาะแล้วเพราะมี
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การสร้างพื้นที่เชื่ อมต่อกับเกาะใหญ่และได้ประกาศเป็ นเขตอนุ รักษ์ ทาให้ยงั มีอาคารแบบเก่า
หลงเหลืออยูม่ ากมายทั้งโกดังเก็บของ บ้านเรื อน โรงงานอุตสาหกรรม กาแพง ประตู อีกทั้งยัง
มี ก ารสร้ า งและต่ อ เติ ม อาคารขึ้ น มาเพิ่ ม เพื่ อ รั ก ษารู ป ลัก ษณ์ ข องเมื อ งให้ ดู เหมื อ นเดิ ม ด้ว ย
จากนั้นนาท่านชม สะพานมากาเนะบาชิ เป็ นสะพานหิ นสะพานแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ถูก
สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1634 เพื่อข้ามแม่น้ านาคาจิมะด้วยลักษณะที่เป็ นรู ปครึ่ งวงกลม 2 วงติดกัน
เมื่อมองสะท้อนในน้ าจะเห็ นเป็ นวงกลม 2 วงติดกันซึ่ งดู คล้ายกับแว่นตานัน่ เอง ทาให้บรรดา
นักท่องเที่ยวต่างถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่ านเข้าชมเฮ้ า ส์ เทนบอช (Huis Ten Bosch) ให้ ท่ า นได้ดื่ ม ด่ ากับ บรรยากาศอัน สุ ดแสน
โรแมนติกกันอย่างเต็มที่หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าต่างๆ ที่ข้ ึนชื่ อไม่วา่ จะเป็ นขนมเค้ก ชี สหลากหลาย
ชนิ ด ช็ อกโกแลตหรื อเลื อกซื้ อของที่ ระลึ ก น่ ารั กๆ อิ สระให้ท่ านเดิ น ชมเฮ้าส์ เทนบอช หรื อ
“หมู่บ้านฮอลแลนด์ ” ของประเทศญี่ปุ่ นที่รวมสถาปั ตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้
ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถถ่ ายรู ปกับ บรรยากาศ
โดยรอบได้อย่างสนุ กสนานไม่วา่ จะเป็ นกังหันแบบฮอลแลนด์ หรื อล่องเรื อชมบรรยากาศของ
เฮ้าส์เทนบอชได้ตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เฮ้าส์เทนบอช
เข้าพักโรงแรม Hotel Nikko Huis Ten Bosch หรื อเทียบเท่า (B / L / -)
หลังอาหารเชิ ญท่านลองอาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็ น เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อ
ว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุซ่ ึ งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

วันที่ 4

เมื องซากะ – ศาลเจ้ ายู โทคุอินาริ – สวนมิฟู เนะยามะ – โทสุ พรี เมี่ยม เอาท์ เลท –
เมืองฟุกโุ อกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
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เช้าอันสดใสนี้ นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ จังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชู เพื่อพาท่านชมศาลเจ้ า
ยูโทคุ อิน าริ โดยศาลเจ้าแห่ งนี้ สร้ างขึ้ น ในปี ค.ศ. 168 เป็ นศาลเจ้าประจาตระกู ล นาเบะชิ ม ะ
(Nabeshima) ผูป้ กครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ สร้ างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็ นที่
ประทับ แห่ งเทพเจ้าศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ผูป้ ระทานผลเก็ บ เกี่ ย วอัน อุ ดมสมบู รณ์ ท าให้ มี ผูศ้ รั ท ธาและ
สักการะขอความสาเร็ จด้านธุ รกิจการค้า และความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุท้ งั ปวง อีกทั้งยังเป็ น 1
ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสาคัญที่สุดในญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในจังหวัดเกี ยวโต และ
ศาลเจ้าคาซามะอินาริ ในจังหวัดอิบารากิดว้ ย จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ สวนมิฟูเนะ
ยามะ เป็ นสวนขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ 150,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ตีนเขามิ ฟูเนะ ซึ่ งเคยเป็ นบริ เวณ
ที่ต้ งั คฤหาสต์ส่วนตัวของขุนนาง ภายในสวนมีการจัดแต่งไว้อย่างสวยงามหมุนเวียนกันตลอด
ทั้งปี ช่วงฤดู ใบไม้ร่วงผูค้ นจะเข้ามาชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็ นสี เหลื อง ส้ม และแดงสลับกัน รวม
ไปถึงดอกไม้พนั ธุ์อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้ งที่ โทสุ พรี เมี่ยม เอาท์ เลท แหล่ งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ในเกาะคิวชู ที่
สร้ างตามรู ป แบบเมื องทางใต้ข องรั ฐแคลิ ฟอร์ เนี ย ท่ านจะได้เพลิ ดเพลิ นไปกับ การเลื อกซื้ อ
สิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทัว่ โลก รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์ดงั จากนานาประเทศด้วย
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะ
ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Canal City Fukuoka Washington หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

วันที่ 5

ศาลเจ้ าดาไซฟุ – ย่ านเท็นจิน – คาแนล ซิตี้ – ถนนคนเดินคาวาบาตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ พาท่านเข้าชมศาลเจ้ าดาไซฟุ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์
มิชิซาเนะ สุ งาวาระ เป็ นวิหารเก่ าแก่และมี ผูค้ นหลัง่ ไหลไปสักการะกันอย่างเนื องแน่ น และ
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ศาลเจ้าแห่งนี้ยงั เป็ นสัญญลักษณ์ของการศึกษาเล่าเรี ยนด้วย ภายในประกอบไปด้วยประตูโทริ อิ
ขนาดใหญ่ สระน้ าที่ออกแบบมาเป็ นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “หัวใจ” โดยจะมีสะพานข้าม
3 ช่ วงที่แบ่งเป็ น อดีต ปั จจุบนั และอนาคต นอกจากนี้ ยงั มีตน้ บ๊วยชื่ อว่าโทบิยูเมะซึ่ งมีตานาน
เล่าว่า เกิ ดจากเมล็ดที่ ปลิ วมาจากเมื องเกี ยวโตเพื่อมิชิซาเนะ จึงทาให้ศาลเจ้าเทนมานกุตามที่
ต่างๆมักจะมี ตน้ บ๊วยอยู่ด้วย แต่ที่ศาลเจ้าดาไซฟุเทนมานกุ มีจานวนมากถึง 6,000 ต้นและจะ
บานในช่ วงปลายเดื อนกุ ม ภาพัน ธ์ ถึ ง กลางเดื อ นมี น าคม ท าให้ ก ลายเป็ นจุ ด ชมดอกบ๊วยที่
สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนาท่านสู่ ย่านเท็นจิน เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์
เนมมากมาย เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสิ นค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง อาทิ เสื้ อผ้า
แฟชั่น กระเป๋ า รองเท้า หรื อเครื่ องสาอางค์ยี่ห้อดังของญี่ ปุ่นไม่ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO,
SK II, SHISEDO เป็ นต้น นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูกนานาชนิดจากร้าน
100 เยน ที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุ ก ท่ านช้อปปิ้ งที่ ค าแนล ซิ ตี้ห้างสรรพสิ น ค้าที่ ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวฝรั่ ง เศสเป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าที่ มีรูปแบบไม่เหมือนใคร ลักษณะการสร้างที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทาให้
กลายเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ นอกจากนี้ ยงั มีโรงภาพยนตร์ กว่า 13 โรง
มีสวนสนุ กธี มปาร์ คขนาดใหญ่และทันสมัย รวมไปถึงร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้
เลื อ กชมและเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า มากมายตามอัธ ยาศัย เมื่ อ ได้เวลาอัน สมควรแล้ ว ให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งกันต่อที่ ถนนคนเดินคาวาบาตะ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่เก่าแก่ที่สุดของ
เมืองฟุกุโอกะ มีร้านค้าและร้านอาหารมากมายถึงร้อยกว่าร้านค้า ซึ่ งมีร้านค้าที่มีอายุเกือบร้อยปี
อยู่หลายร้ านด้วยเช่ นกัน (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื ้ อ
สิ น ค้ า อิ ส ระรั บ ประทานอาหารเย็ น ตามอั ธ ยาศั ย )
เข้าพักโรงแรม Canal City Fukuoka Washington หรื อเทียบเท่า (B / L / -)
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วันที่ 6

ฟุกโุ อกะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ( B / - / - )
ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG 649
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

11.35 น.
14.55 น.

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

19 – 24 ต.ค. 60
(ช่ วงวันปิ ยมหาราช)

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่าน)

53,990

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักห้ องเดี่ยวเพิม่
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)

48,990

43,990

9,500

• กรุ๊ ปออกเดินทางขั้นต่า 20 คน ในกรณีทกี่ รุ๊ ปต่ากว่ า 20 คน จะมีการเปลีย่ นแปลงราคา
อัตราค่ าบริการนี้รวม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบิ นมี บ ริ ก ารส าหรั บ กระเป๋ าท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่ เกิ น 30 กิ โลกรั ม หาก
น้ าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกิ นกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
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อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิ กอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั
ภายใน 3 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ
สารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดาเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริ การ 3,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึ ง เที่ ยวบิ น พิ เศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มัด จาหรื อค่ า ทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีทที่ ่ านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง
หรื อเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่า ยใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิสั ย เช่ น อุ บ ัติ เหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออก
นอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การ
น าสิ่ ง ของผิ ดกฏหมายไปหรื อ กลับ ระหว่างการเดิ น ทาง เอกสารการเดิ น ทางไม่ ถู ก ต้อ ง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่ องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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