รห ัสโปรแกรม : 17714 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

 ชมศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองฟุกโุ อกะ
 ชมหมูบ่ า้ นยูฟอู ิน เมืองเล็กๆ แสนน่ารักกลางหุบเขา
 ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสาคัญที่สดุ
ในญี่ปนุ่
 ขึน้ กระเข้าสู่ “ยอดเขาอินาสะ” ชมวิวยามค่าคืนของเมืองนางาซากิ
 ชม “สวนสันติภาพ” สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
 ช้อปปิ ้งจุใจที่โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท , ชินชิไชน่าทาวน์ ,
ย่านเท็นจินและคาแนล ซิตี ้
 อาบนา้ แร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปนุ่ 1 คืน
Code : JHFU 0410

วันที่
วันศุกร์ท่ี 10 เม.ย. 63
วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 63

เส้นทาง
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

สิงคโปร์ – ฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมูบ่ า้ นยูฟอู ิน –
เมืองเบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จิโกกุ)
วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63 โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ –
เมืองนางาซากิ – กระเช้าสูภ่ เู ขาอินาสะ
วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 สวนสันติภาพ – ชินชิไชน่าทาวน์ – เมืองฟุกโุ อกะ – ย่านเท็นจิน
– คาแนล ซิตี ้
วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 ฟุกโุ อกะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

อาหารเช้า
-

อาหาร
กลางวัน
-

อาหารเย็น

-

-

-

-
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วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
17.30 น.

กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์
ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ทา่ น

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

20.10 น.
23.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุกโุ อกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 983
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันเสาร์ท่ี 11 เมษายน 2563
สิงคโปร์ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน –
เมืองเบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จิโกกุ)
01.20 น.
08.35 น.

ออกเดิน ทางต่อ สู่เ มื องฟุกุโอกะ เกาะคิว ชู ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบินสิ ง คโปร์ แอร์ไ ลน์ ด้ว ย
เที่ยวบินที่ SQ 656
เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ
สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแด่สกุ ะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara
Michizane)
ผู้มี อั จ ฉริ ย ภาพทางการเรี ย นรู ้แ ละมี
ความสามารถต่างๆ มากมายตัง้ แต่วัยเยาว์ ผูค้ นจานวน
Page | 2

เที่ยง
บ่าย

เย็น

มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาจึงนิยมเดินทางมาเพื่อขอพรในเรื่องของการศึกษา เช่น ขอให้
สอบผ่าน หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ นอกจากนีย้ ังสามารถเลื อกซือ้ ของฝากของที่ ระลึกได้จาก
ร้านค้าด้านหน้าบริเวณทางเข้าศาลเจ้า ได้อีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟูอิน เมืองตาก
อากาศขนาดเล็กแต่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติซ่ึงขึน้ ชื่อในเรื่องของนา้ พุรอ้ น
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้ านยูฟู อิน เป็ นหมู่บา้ นที่ เปี่ ยมไปด้วยเสน่หม์ ากมาย ทั้งความงดงามของ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะวิว ทิวทัศ น์ข องภูเขายูฟุด าเกะและ
ทะเลสาปคินรินโกะ ผสมผสานกับบรรยากาศร้านกาแฟ
ร้านขนม ร้านค้าเล็กๆ น่ารักๆ ที่มีการตกแต่งแบบแปลกตา
รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่น่าสนใจเรียงรายตลอดทางเดิน
อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บา้ นยูฟูอิน และ
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองยูฟูอิน
ตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านสู่ เมืองเบปปุ ซึ่งเป็ นเมืองสาคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็ นอย่างมาก
ในเรื่องนา้ แร่ และมีบอ่ นา้ แร่มากมาย ซึ่งแต่ละพืน้ ที่ก็จะมีลกั ษณะขององค์ประกอบในนา้ แร่ แตกต่าง
กันไป อีกทัง้ คุณสมบัติท่ีช่วยรักษาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ก็แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน
นาท่านชม จิโกกุ เมกุริ สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญของเมืองเบปปุท่ีไม่ควรพลาด ซึ่งได้รบั ฉายาว่า “บ่อ
นา้ นรก” สีสนั จากแร่ธาตุท่ีเข้มข้นก่อให้เกิดสีสวยสดสะดุดตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบ่อโคลนเดือด
สะดุดตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบ่อโคลนเดือด ที่
อุดมด้วยแร่ธ าตุเ ข้ม ข้น บางบ่ออาจมี ความลึกถึง 120
เมตร และมีความร้อนสูงถึง 98 องศาเลยทีเดียว พาท่านชม
บ่ออูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) บ่อนา้ ร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ขนึ ้
ชื่ อ ว่ า เป็ นบ่ อ น ้า ร้อ นที่ ส วยที่ สุ ด ในบรรดาบ่ อ น ้า ร้อ น
ทัง้ หมด 8 บ่อ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Beppu Wan Royal หรือเทียบเท่า (- / L / D)
https://www.daiwaresort.jp/global/beppu/index.html

หลั งอาหารเชิญท่านลองอาบน้าแร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าใน
นา้ แร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้
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วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ
– เมืองนางาซากิ – กระเช้าสู่ภูเขาอินาสะ
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท แหล่งช้อปปิ ้งขนาดใหญ่ในเกาะคิวชู ที่สร้างตาม
รู ป แบบเมือ งทางใต้ข องรัฐ แคลิฟ อร์เ นีย ท่า นจะได้เ พลิด เพลิน ไปกับ การเลือ กซื อ้ สิน ค้า แบรนด์
ญี่ ปุ่ นที่ โด่งดังไปทั่วโลก รวมทัง้ สินค้าแบรนด์ดงั จากนานาประเทศด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
เมืองซากะ จังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชู เพื่อพาท่านชม ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ โดยศาลเจ้าแห่งนีส้ ร้าง
ขึน้ ในปี ค.ศ.168 เป็ นศาลเจ้าประจาตระกูลนาเบะชิมะ
(Nabeshima) ผูป้ กครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ
สร้างขึน้ เพื่อถวายแด่เ ทพอินาริ เพื่อเป็ น ที่ ป ระทับ แห่ง
เทพเจ้า ศัก ดิ ์ส ิท ธิ ์ ผู ป้ ระทานผลเก็บ เกี ่ ย วอัน อุด ม
สมบูร ณ์ ทาให้มีผูศ้ รัท ธาและสัก การะขอความสาเร็จ
ด้านธุรกิจการค้าและความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุทงั้ ปวง
อีกทัง้ ยังเป็ น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสาคัญที่สดุ ในญี่ปนรองจากศาลเจ้
ุ่
าฟูชิมิอินาริ ในจังหวัดเกียว
โตและศาลเจ้าคาซามะอินาริ ในจังหวัดอิบารากิดว้ ย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

เย็น

หลังอาหารนาท่านสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อครัง้ อดีตเมืองนี ้
ถือเป็ นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่าง ๆ กับชาวตะวันตกและเนื่องจากเมือง
นางาซากิตงั้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ทาให้มีอาณาเขตใกล้กบั ประเทศเกาหลีและ
ประเทศจีน ดังนัน้ เมืองนางาซากิจึงถือ ว่าเป็ นเมืองท่าแห่ง
เดีย วที่ เ ปรีย บเสมื อนประตูสู่ป ระเทศจี นและประเทศใน
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง จะเห็ น ได้จ ากร่อ งรอยทาง
วัฒนธรรมจากประเทศจีนและประเทศในแถบยุโรปที่ยงั คง
หลงเหลื อ อยู่ใ นเมื อ งนางาซากิ น่ ัน เอง จากนั้น น าท่ า น
เดินทางสู่ ภูเขาอินาสะ ภูเขาที่มีความสูง 333 เมตร โดยการขึน้ กระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) ขึน้ สูย่ อดเขาอินาสะ เพื่อชมวิวยามค่าคืนของเมืองนางาซากิ จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3
จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สดุ ในญี่ปนุ่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม 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

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563
สวนสันติภาพ – ชินชิไชน่าทาวน์ – เมืองฟุกุโอกะ – ย่านเท็น
จิน – คาแนล ซิตี้
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ หรือสวนเฮวะโคเอ็น
เป็ นสถานที่ท่ีสาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนางาซากิ
โดยสร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงเหยื่อจากเหตุการณ์ท่ีเมืองโดน
ทิง้ ระเบิดปรมาณูในสมัยสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ซึ่ง
จุดสาคัญของสวนสันติภาพแห่งนีก้ ็คือนา้ พุแห่งสันติภาพ
และอนุสาวรียร์ ู ปปั้ นของผูช้ ายที่ มือข้างขวาชีข้ ึน้ บนฟ้า
หมายถึงการเตือนอันตรายจากการคุกคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือข้างซ้ายเหยียดตรงไปด้านข้าง
ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของความปรารถนาให้เกิดสันติภาพในโลกนั่นเอง จากนัน้ เดินทางสู่ ชินชิไชน่ า
ทาวน์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown)” เป็ นย่านการค้าชื่อดังที่ตงั้ อยู่ใน
ตัวเมืองนางาซากิและเป็ นหนึ่งในสามไชน่าทาวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในญี่ปนุ่ ที่น่ีมีรา้ นอาหารจีน ร้านขายของ
มากมายตั้ง เรี ย งรายอยู่บ นนถนนตลอดความยาวประมาณ 250 เมตร และมี อ าหารขึ น้ ชื่ อ คื อ
นางาซากิจมั ปง (Champon) ซึ่งเป็ นอาหารประเภทเส้นและอุดมไปด้วยเครื่องมากมายให้ทา่ นได้ลมิ ้ ลอง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และ
สถานที่ทอ่ งเที่ยวมากมาย จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านเท็นจิน เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ ้งเลือกซือ้ สินค้า
แบรนด์เนมมากมาย เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง อาทิ เสือ้ ผ้า
แฟชั่น กระเป๋ า รองเท้า หรือเครื่องสาอางค์ย่ีหอ้ ดังของญี่ปนไม่
ุ่ ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II,
SHISEDO เป็ นต้น นอกจากนีท้ ่านยังสามารถเลือกซือ้ สินค้าราคาถูกนานาชนิดจากร้าน 100 เยน
ที่ เ ป็ น เอกลัก ษณ์ข องประเทศญี่ ปุ่ นได้อี ก ด้ว ย จากนั้น
พาทุ ก ท่ า นช้อ ปปิ ้ ง ที่ คาแนล ซิ ตี ้ ห้า งสรรพสิ น ค้า
ที่ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวฝรั่งเศสเป็ นห้างสรรพสินค้า
ที่ มี รู ปแบบไม่ เ หมื อ นใคร ลั ก ษณะการสร้ า งที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เ ฉพาะตัวทาให้กลายเป็ น แหล่ง ช้อปปิ ้ง ขนาด
ใหญ่ของเมืองฟุกโุ อกะ นอกจากนีย้ งั มีโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง มีสวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และ
ทันสมัย รวมไปถึงร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่ านได้เลือกชมและเลือกซือ้ สินค้ามากมายตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่า (B / L / D)

เย็น

https://www.montehermana.jp/fukuoka/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=
website_hmhfuk

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563
เช้า
10.00 น.
15.20 น.
17.30 น.
19.00 น.

ฟุกุโอกะ – สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านสูส่ นามบินฟุกโุ อกะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินฟุกโุ อกะ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 655
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 982
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**********************************

อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักห้องเดีย่ วเพิม่

10 – 14 เม.ย. 63

44,999

41,999

38,999

7,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่า 20 คน ในกรณีทกี่ รุ๊ปต่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
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อัตราค่าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
2. ค่ารถรับ - ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริการสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนา้ หนักหรือ
จานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จา่ ยโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สาหรับผูท้ ่ีอายุไม่เกิน
70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ่ีอายุไม่เกิน 70 ปี )
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9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงือ่ นไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณี ท่ี มีการขึน้ ราคาค่าตั๋วเครื่ องบิน หรือมี การ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน
1 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันมิฉะนัน้ จะถือว่าการสารอง
การเดินทางนัน้ ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปนุ่ อาจเจอ
ปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกัน
เยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้า
จะมืดเร็ว ขอให้ทา่ นทาความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการ
แจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชาระค่าใช้จา่ ยตามจริงก่อนที่จะคืนให้นกั ท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

Page | 10

หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นนั้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ ปนุ่ การนา
สิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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