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 ชมศาลเจา้ดาไซฟ ุศาลเจา้เก่าแก่ของเมืองฟกุโุอกะ 
 ชมหมูบ่า้นยฟูอิูน เมืองเล็กๆ แสนนา่รกักลางหบุเขา 
 ชมศาลเจา้ยโูทคอิุนาร ิ1 ใน 3 ศาลเจา้ท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสดุ 

 ในญ่ีปุ่ น 
 ขึน้กระเขา้สู ่“ยอดเขาอินาสะ” ชมวิวยามค ่าคืนของเมืองนางาซากิ 
 ชม “สวนสนัตภิาพ” สถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร ์
 ชอ้ปป้ิงจใุจท่ีโทส ุพรีเม่ียม เอาทเ์ลท , ชินชิไชนา่ทาวน ์,  

   ยา่นเท็นจินและคาแนล ซิตี ้ 
 อาบน า้แรแ่ช่ออนเซ็นสไตลญ่ี์ปุ่ น 1 คืน 

Code : JHFU 0410 

วันที ่ เสน้ทาง อาหารเชา้ อาหาร
กลางวนั 

อาหารเย็น 

วันศุกรท์ี่ 10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์ - - - 

วันเสารท์ี่ 11 เม.ย. 63 สงิคโปร ์– ฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมูบ่า้นยฟูอูิน –  
เมืองเบปป ุ– จิโกก ุเมกรุ ิ(บอ่อมูิ จิโกก)ุ 

-   

วันอาทิตยท์ี่ 12 เม.ย. 63 โทส ุพรเีมี่ยม เอาทเ์ลท – เมืองซากะ – ศาลเจา้ยโูทค ุอินาร ิ–  
เมืองนางาซากิ – กระเชา้สูภ่เูขาอินาสะ 

   

วันจันทรท์ี่ 13 เม.ย. 63 สวนสนัติภาพ – ชินชิไชนา่ทาวน ์– เมืองฟกุโุอกะ – ยา่นเท็นจิน 
– คาแนล ซิตี ้

   

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 ฟกุโุอกะ – สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ  - - 
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วันศุกรท์ี ่10 เมษายน 2563  กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ประตหูมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K โดยสายการบินสิงคโปร ์แอร์
ไลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 

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

 
20.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฟกุโุอกะ เกาะควิช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ 

ดว้ยเท่ียวบนิท่ี SQ 983 
23.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง  
  
วันเสารท์ี ่11 เมษายน 2563 สิงคโปร ์– ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – 

เมืองเบปปุ – จโิกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จโิกกุ) 
01.20 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ย

เท่ียวบนิท่ี SQ 656 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ 
สรา้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแดส่กุะวะระ มิจิซะเนะ (Sugawara 
Michizane) ผู้มีอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมี
ความสามารถต่างๆ มากมายตัง้แต่วัยเยาว ์ผูค้นจ านวน

http://bit.ly/2NMk5YE
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มากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัเรียนนกัศกึษาจงึนิยมเดนิทางมาเพื่อขอพรในเรื่องของการศกึษา เช่น ขอให้
สอบผ่าน หรือสอบเขา้มหาวิทยาลัยได้ นอกจากนีย้ังสามารถเลือกซือ้ของฝากของท่ีระลึกไดจ้าก
รา้นคา้ดา้นหนา้บริเวณทางเขา้ศาลเจา้ไดอี้กดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟูอิน เมืองตาก
อากาศขนาดเล็กแตเ่รียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติซึ่งขึน้ช่ือในเรื่องของน า้พุรอ้น  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน เป็นหมู่บา้นท่ีเป่ียมไปดว้ยเสน่หม์ากมาย ทั้งความงดงามของ

ธรรมชาติ โดยเฉพาะวิวทิวทัศนข์องภูเขายูฟุดาเกะและ
ทะเลสาปคินรินโกะ ผสมผสานกับบรรยากาศรา้นกาแฟ 
รา้นขนม รา้นคา้เล็กๆ น่ารกัๆ ท่ีมีการตกแตง่แบบแปลกตา 
รวมไปถึงพิพิธภัณฑศ์ิลปะท่ีน่าสนใจเรียงรายตลอดทางเดิน 
อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บา้นยูฟูอินและ
เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศท่ีเป็นเอกลกัษณข์องเมืองยฟููอิน

ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านสู่ เมืองเบปปุ ซึ่งเป็นเมืองส าคญัแห่งหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก
ในเรื่องน า้แร ่และมีบอ่น า้แรม่ากมาย ซึ่งแต่ละพืน้ท่ีก็จะมีลกัษณะขององคป์ระกอบในน า้แร่แตกตา่ง
กนัไป อีกทัง้คณุสมบตัิท่ีช่วยรกัษาเก่ียวกับสุขภาพรา่งกายในดา้นต่างๆ ก็แตกตา่งกนัไปดว้ยเช่นกัน 
น าทา่นชม จิโกกุ เมกุร ิสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองเบปปท่ีุไมค่วรพลาด ซึ่งไดร้บัฉายาว่า “บอ่
น า้นรก” สีสนัจากแรธ่าตท่ีุเขม้ขน้ก่อใหเ้กิดสีสวยสดสะดดุตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบอ่โคลนเดือด 
สะดุดตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบ่อโคลนเดือด ท่ี
อุดมด้วยแร่ธาตุเข้มข้น บางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 
เมตร และมีความรอ้นสงูถึง 98 องศาเลยทีเดียว พาท่านชม 
บ่ออูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) บอ่น า้รอ้นสีฟ้าอมเขียวท่ีขึน้
ช่ือว่าเป็นบ่อน ้าร้อนท่ีสวยท่ีสุดในบรรดาบ่อน ้าร้อน
ทัง้หมด 8 บอ่ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

เขา้พกัโรงแรม Beppu Wan Royal หรือเทียบเทา่ (- / L / D) 
https://www.daiwaresort.jp/global/beppu/index.html 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่าใน
น า้แร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดขีึน้ 
 

https://www.daiwaresort.jp/global/beppu/index.html
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วันอาทติยท์ี ่12 เมษายน 2563 โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาร ิ
– เมืองนางาซาก ิ– กระเช้าสู่ภูเขาอินาสะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยัง โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ในเกาะคิวชู ท่ีสรา้งตาม
รูปแบบเมืองทางใตข้องรฐัแคลิฟอรเ์นีย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกับการเลือกซือ้สินค้าแบรนด์
ญ่ีปุ่ นท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก รวมทัง้สินคา้แบรนดด์งัจากนานาประเทศดว้ย  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองซากะ จงัหวดัเล็กๆ บนเกาะคิวช ูเพ่ือพาท่านชม ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ โดยศาลเจา้แห่งนีส้รา้ง
ขึน้ในปีค.ศ.168 เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูนาเบะชิมะ 
(Nabeshima) ผูป้กครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ 
สรา้งขึน้เพ่ือถวายแด่เทพอินาริ เพ่ือเป็นท่ีประทบัแห่ง
เทพเจา้ศกัดิ ์ส ิท ธิ ์ ผู ป้ระทานผลเก็บเกี ่ยวอนัอ ุดม
สมบูรณ ์ท าใหม้ีผูศ้รทัธาและสกัการะขอความส าเร็จ
ดา้นธุรกิจการคา้และความปลอดภยัจากอบุตัิเหตุทัง้ปวง 
อีกทัง้ยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสดุในญ่ีปุ่ นรองจากศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ในจงัหวดัเกียว
โตและศาลเจา้คาซามะอินาร ิในจงัหวดัอิบารากิดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย หลงัอาหารน าทา่นสู ่เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคณุคา่ทางประวตัศิาสตร ์เม่ือครัง้อดีตเมืองนี ้
ถือเป็นเมืองทา่ท่ีมีการตดิตอ่คา้ขาย แลกเปล่ียนอารยธรรมตา่ง ๆ กบัชาวตะวนัตกและเน่ืองจากเมือง
นางาซากิตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะคิวช ูท าใหมี้อาณาเขตใกลก้บัประเทศเกาหลีและ
ประเทศจีน ดงันัน้เมืองนางาซากิจึงถือว่าเป็นเมืองท่าแห่ง
เดียวท่ีเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศจีนและประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเห็นได้จากร่องรอยทาง
วฒันธรรมจากประเทศจีนและประเทศในแถบยโุรปท่ียงัคง
หลงเหลืออยู่ในเมืองนางาซากินั่นเอง จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ภูเขาอินาสะ ภูเขาท่ีมีความสูง 333 เมตร โดยการขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) ขึน้สูย่อดเขาอินาสะ เพ่ือชมวิวยามค ่าคืนของเมืองนางาซากิ จดุชมวิวท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 
จดุชมวิวกลางคืนท่ีสวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 

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

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

ogleMaps-_-CP-_-JP-_-NGSGH 
 
วันจันทรท์ี ่13 เมษายน 2563 สวนสันติภาพ – ชินชิไชน่าทาวน ์– เมืองฟุกุโอกะ – ย่านเทน็

จนิ – คาแนล ซติี ้
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

พาทา่นสู ่สวนสันติภาพนางาซากิ หรือสวนเฮวะโคเอ็น
เป็นสถานท่ีท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องเมืองนางาซากิ 
โดยสรา้งขึน้เพ่ือร  าลึกถึงเหย่ือจากเหตกุารณท่ี์เมืองโดน
ทิง้ระเบิดปรมาณูในสมัยสงครามโลก ครัง้ท่ี 2 ซึ่ง
จดุส าคญัของสวนสนัตภิาพแหง่นีก็้คือน า้พแุห่งสนัติภาพ
และอนุสาวรียรู์ปป้ันของผูช้ายท่ีมือขา้งขวาชีข้ึน้บนฟ้า 
หมายถึงการเตือนอนัตรายจากการคกุคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือขา้งซา้ยเหยียดตรงไปดา้นขา้ง
ซึ่งเป็นสัญลักษณข์องความปรารถนาใหเ้กิดสันติภาพในโลกนั่นเอง  จากนัน้เดินทางสู่ ชินชิไชน่า
ทาวน ์หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “ชินชิ ไชน่าทาวน ์(Shinchi Chinatown)” เป็นย่านการคา้ช่ือดงัท่ีตัง้อยู่ใน
ตวัเมืองนางาซากิและเป็นหนึ่งในสามไชนา่ทาวนท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีมีรา้นอาหารจีน รา้นขายของ
มากมายตั้งเรียงรายอยู่บนนถนนตลอดความยาวประมาณ 250 เมตร และมีอาหารขึน้ช่ือคือ               
นางาซากิจมัปง (Champon) ซึ่งเป็นอาหารประเภทเสน้และอดุมไปดว้ยเครื่องมากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลอง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

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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บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวช ูเกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติ และ
สถานท่ีทอ่งเท่ียวมากมาย จากนัน้น าท่านสู่ ย่านเท็นจิน เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้
แบรนดเ์นมมากมาย เครื่องใชไ้ฟฟ้าและสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์หรือสินค้าเอาใจคณุผูห้ญิง อาทิ เสือ้ผา้
แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ หรือเครื่องส าอางคย่ี์หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO เป็นตน้ นอกจากนีท้่านยังสามารถเลือกซือ้สินคา้ราคาถูกนานาชนิดจากรา้น 100 เยน 
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นไดอ้ีกดว้ย จากนั้น
พาทุกท่านช้อปปิ้ง ท่ี  คาแนล ซิตี ้ ห้างสรรพสินค้า
ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นหา้งสรรพสินคา้
ท่ี มี รูปแบบไม่ เห มือนใคร  ลักษณะการสร้า ง ท่ี เ ป็น
เอกลักษณเ์ฉพาะตัวท าให้กลายเป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาด
ใหญ่ของเมืองฟุกโุอกะ นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตรก์ว่า 13 โรง  มีสวนสนุกธีมปารค์ขนาดใหญ่และ
ทนัสมยั รวมไปถึงรา้นคา้มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สินคา้มากมายตาม
อธัยาศยั  

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

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

website_hmhfuk 
 
วันอังคารที ่14 เมษายน 2563 ฟุกุโอกะ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทา่นสูส่นามบินฟกุโุอกะ เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (B / - / -) 

10.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบินฟุกโุอกะ โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเท่ียวบนิท่ี SQ 655  
15.20 น. เดนิทางถึงสนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.30 น. ออกเดนิทางตอ่สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี SQ 982 
19.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

********************************** 
อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตยีง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตยีง) 
พักห้องเดีย่วเพิม่ 

10 – 14 เม.ย. 63 44,999 41,999 38,999 7,000 
 กรุ๊ปออกเดนิทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณีทีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

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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อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป - กลบั Economy Class สายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์

2. คา่รถรบั - สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรบักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั หากน า้หนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุม่เกิน 
70 ปี) 

8. คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 
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9. คา่ประกนั และ คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผูเ้ดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 
 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์

3. คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์คา่เครื่องด่ืม ฯลฯ 
เงือ่นไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 20 ท่านและทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ
เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัท่ีจะเดนิทาง 

การส ารองการเดนิทาง: 
1. บรษิัทฯ ขอรบัคา่มดัจ าส าหรบัการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 

1 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารอง
การเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรบัการเดนิทางชว่งปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการกัน
เยอะ รา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงรา้นอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวทอ้งฟ้า
จะมืดเรว็ ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร ์

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร ์
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆท้ังสิน้ 
 ยกเวน้กรณีท่ีบรษิัททวัร ์น าเงินช าระคา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่แลนด ์เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการ
แจง้ยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัรส์ามารถหกัช าระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิก่อนท่ีจะคืนใหน้กัทอ่งเท่ียวได ้เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมา
จา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
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หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บรกิารได ้

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ชา้ของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสาย
การบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น การน า
สิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 

 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 
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