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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)  

20.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 1-2 เคาน์เตอร ์2 เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน

สายการบนิ แอร ์เอเชีย เอก็ซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบั

บตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี   
23.40 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ แอร ์เอเชีย เอฏ็ซ ์ เที่ยวบนิที่ XJ636 ** ไม่มีอาหารบริการบน

เครื่อง ** 

 

วนัที่สอง ฟกูโูอกะ - ยุฟอุนิ – เปปป ุ– บ่อน ้ ารอ้น 8 ขุมนรก - นางาซาก ิ 

07.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฟกูโุอกะ เกาะควิชู ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ต ัง้อยู่ทางภาคเหนือของภาคคิวชู มปีระชากร ราว 1,500,000 คน เป็นเขตที่ใหญ่

ทีสุ่ดในภมูภิาคคิวชู ถอืเป็นฮบัต่อเน่ืองไปเที่ยวจงัหวดัอื่นๆรอบขา้งภายในเขตคิวชูไดอ้กีดว้ย หลงัจากน าท่านผ่านข ัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองยุฟอุนิ อกีหน่ึงเมอืงท่องเทีย่วของคิว

ชู ทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวท ัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงออนเซน็ที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น  

โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองเงียบสงบ อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี น าท่านชม หมู่บา้นยุฟุอิน ฟลอรลั  

(Yufuin Floral Village) เมืองจ าลองเลก็ๆสไตลยุ์โรป บา้นเรือนท าจากหินและอิฐ มีการประดบัประดาดว้ยดอกไมอ้ย่าง

สวยงาม ภายในมสีนิคา้ทีร่ะลกึ คาเฟ่  มจีดุใหแ้วะถ่ายรูปมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเปปป ุเมอืงหลวงของการแช่

ออนเซน็ โดยในเมอืงมีบ่อน า้พรุอ้นหลกัถงึแปดจุดที่เรียกกนัว่า แปดขุมนรกแห่งเบ็ปปุ น าท่านชมบ่อน า้พุรอ้นธรรมชาติ ที่

เกดิหลงัการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบดว้ยแร่ธาตทุี่เขม้ขน้ อาท ิก ามะถนั แร่เหลก็ โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ ท า

ใหม้สีสีนัแตกต่างกนัไป ท ัง้ฟ้า สม้ แดง และอื่นๆ โดยในแต่ละบอ่นัน้มคีวามรอ้นเกินกว่าจะลงอาบได ้(น าท่านเขา้ชม 2 บอ่)  
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ ก่อตัง้ขึ้นโดยชาวโปรตุเกสในปลายศตวรรษที่ 16 ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงหมู่บา้นเลก็ ๆ เพื่อ

การประมง ซึ่งท าใหน้างาซากิกลายเป็นศูนยก์ลางอิทธิพลของชาวโปรตุเกสและชาวยุโรป ในสมยัยุคเอโดะ ช่วงที่ญี่ปุ่ นปิด

ประเทศ ตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 ถึง 19 นางาซากิเป็นเพียงเมอืงเดียวที่อนุญาตใหช้าวตะวนัตกติดต่อกบัญี่ปุ่ น ภายในเมอืงมี

โบสถแ์ละศาสนสถานของศาสนาคริสตม์ากมาย นอกเหนือไปจากน้ี ท่าเรือในนางาซากิยงัเคยเป็นที่ต ัง้ของฐานทพัเรือของ

กองทพัเรือจกัรวรรดิญี่ปุ่ น ระหว่างสงครามจีน-ญี่ปุ่ นคร ัง้ที่หน่ึง และ สงครามรสัเซยี-ญี่ปุ่ น ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง 9 

สิงหาคม ค.ศ. 1945 นางาซากิเป็นเมืองที่สองถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ และเป็นเมืองสุดทา้ยของโลกที่ถูกโจมตีดว้ยอาวุธ

นิวเคลยีรจ์นถงึปจัจบุนั 

 

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ เมนู บฟุเฟตข์าปู  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Hotel Marine World  ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองใกลเ้คยีง   

 
วนัที่สาม อสิระกจิกรรมตามอธัยาศยั   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านอสิระกจิกรรมตามอธัยาศยั  ไม่มีรถบสั ไกด ์บรกิาร สามารถสอบถามเสน้ทางไดท้ี่หวัหนา้ทวัร ์

ขอ้มูลการเดินทางในเมืองนางาซากเิบื้องตน้  

1. รถราง  Nagasaki Tramway 

รถรางในเมอืงนางาซากิมที ัง้หมด 5 สายตระเวนท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อในนางาซากิไดอ้ย่างสะดวกสบาย 

ค่าโดยสารรถราง 100 เยนตลอดสาย หรือซื้อต ัว๋ 1-day Pass Ticket จะสามารถขึ้น-ลงรถรางไดต้ลอดทัง้วนัในราคา

เพยีง 500 เยนเท่านัน้  (หมายเหต ุต ัว๋ 1 Day Pass ซื้อไดท้ีเ่คาเตอรป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วเท่านัน้)  

2. โดยจกัรยานไฟฟ้า 
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จกัรยาน พาหนะคู่ใจชาวญี่ปุ่ น โดยในเมอืงนางาซากิมบีริการใหเ้ช่าจกัรยานไฟฟ้า ในราคาเริ่มตน้ 500 เยน ในส่วนตวั

เมอืงนางาซากนิัน้จะมถีนนส่วนทีเ่ป็นเนินเยอะพอสมควร ดงันัน้ท่านทีส่นใจปัน่จกัรยานจะตอ้งเหน่ือยกนัพอสมควร  

3. รถเมล ์ 

ตวัเลอืกทีไ่มเ่ลว เพราะถงึทีห่มายไดใ้กลก้ว่าและประหยดักว่าแบบอื่นๆ ระบบรถบสัจะมรีะบบสแีละระบบตวัเลขบอกทุก

คนั โดยแต่ละสจีะวิ่งไม่เหมอืนกนัและมค่ีาใชจ่้ายไม่เท่ากนั ส่วนใหญ่แลว้ป้ายขอ้มลูเกี่ยวกบัรถเมลลจ์ะเป็นภาษาญี่ปุ่ น

และองักฤษ  

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในเมืองนางาซาก ิ

1. เกาะเรือรบกนุคนัจิม่า เกาะรา้ง อดีตเหมอืงถ่านหินเก่า ที่เคยเป็นที่อยู่อาศยัของชาวเหมอืงแร่กว่าเจ็ดพนัคน 

ปรากฎในภาพยนตรต่์างประเทศหลายเรื่อง  

2. ชิมาบาระ , ฮิราโดะ และซาเซโบะ อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องนางาซากิ เมืองที่สามารถสมัผสัถึง

ประวตัศิาสตรท์ีย่งัคงหลงเหลอืคฤหาสนน์กัรบและปราสาทชมิาบาระไดแ้มใ้นปจัจบุนั 

3. พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณูนางาซากิ จดัแสดงและรวบรวมขอ้มูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดย

เรียงล  าดบัเหตุการณ์ต ัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง ความเสียหายที่เกิดจากระเบดิปรมาณู และผลกระทบของ

สงครามทีม่ต่ีอประชาชน 

4. สวนสนัติภาพนางาซากิ  สวนที่ระลกึเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่นางาซากิ เพื่อเป็นที่ระลกึแด่ แปดหมืน่ชีวติ

ที่สงัเวยใหก้บัระเบดิปรมาณู “Fat Man”  ดา้นหลงัของสวนมจีุด กราวนด ์ซโีร่ หรือจุดศูนยก์ลางของระเบดิ

ตัง้อยู่  

5. เกาะเดจมิา ศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวดชัต ์ปจัจบุนัแมว้่าจะมกีารพฒันาจน

เกาะด ัง้เดิมนัน้ เชื่อมกบัแผ่นดินใหญ่แลว้ แต่ก็ยงัมกีารบูรณะฟ้ืนฟูบา้นเรือนโบราณใหทุ้กท่านไดส้มัผสั การ

ผสมผสานของวถิชีวีติแบบตะวนัตกกบัญี่ปุ่น 

6. สวนโกลฟเวอร ์ในอดีตเป็นบา้นพกัของชาวสก็อตแลนดใ์นยุคเมจิตอนตน้ ภายในแหล่งรวมสถาปตัยกรรม

สไตลต์ะวนัตกอนังดงามในสมยัก่อนเอาไวใ้นแห่งเดียว อีกท ัง้สามารถชมววิเมอืงนางาซากิและท่าเรือนางาซากิ

จากภายในสวนไดด้ว้ย 
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ค า่     อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและเยน็ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Marine world Nagasaki  ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองใกลเ้คยีง   

 
วนัที่สี่ เมืองซากะ - ศาลเจา้ยูโทคุอนิาริ – โทซุพรเีมี่ยมเอา้ทเ์ลต็ – ฟูกโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– ดิวตี้ฟร ี- หา้งคาแนลซิตี้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ จงัหวดัเลก็ๆบนเกาะคิวชูที่1มชีื่อเสยีงในเรื่องของเครื่องปัน้ดินเผาโดยเฉพาะ จงัหวดัซา

กะอุดมไปดว้ยผลผลติทางการเกษตรที่มคุีณภาพและอาหารทะเลที่สดอร่อย ที่นกัท่องเที่ยวเมือ่มาแลว้ไม่ควรพลาด จากนัน้

น าท่านชม ศาลเจา้ยูโทคุอนิาริ หน่ึงศาลเจา้เก่าแก่ของเมอืงซากะ อายุหลายรอ้ยปี โดยศาลเจา้แห่งน้ีเป็นที่ประทบัของเทพเจา้

ศกัดิ์สทิธิ์ของศาสนาชนิโต เป็นสถานทีท่ีช่าวบา้นจะมาขอพรอยุ่เสมอ นอกจากเป็นศาสนสถานแลว้ ศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นจุดชม

วิวที่สวยงามขึ้นชื่ออีกหน่ึงแห่งของเมอืง จากนัน้น าท่านแวะช็อปป้ิงสินคา้ ที่ โทซุพรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท หน่ึงในแหล่งช็อปป้ิง

สินคา้แบรนดเ์นมที่ใหญ่ที่สุดของคิวชู มรีา้นคา้ใหเ้ลอืกชมกว่า 150 รา้น ในแต่ละรา้นก็จะมีโปรโมช ัน่แตกต่างกนัออกไป 

สินคา้แบรนดเ์นมที่หาซื้อไดเ้ช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 

Samsonite และอื่นๆ อกีมากมาย  

เที่ยง เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูกูโอกะ 

จากนั้นน าท่านชม ศาลเจา้ดาไซฟุ วดั

เก่าแก่สรา้งขึ้นในสมยัเฮอนั ในทางลทัธิ

ชินโตเชื่อกนัว่าเป็นที่สถติของเทพเท็นจิน 

ซึ่งเป็นเทพเจา้แห่งการศึกษาตามศาสนา

ชินโต  มีชื่ อ เสียงในเรื่ องการขอพร

เกี่ยวกบัการสอบและการเรียน จากนัน้น า

ท่ า น แ ว ะ ช ม สิ น ค ้า ป ล อ ด ภ า ษี  ณ 

หา้งสรรพสนิคา้ดิวตี้ฟรี จากนัน้น าท่านช็

อ ป ป้ิ ง ก ั น ต่ อ ที่  ห ้ า ง ค า แ น ล ซิ ตี้  

ศูนยก์ารคา้และความบนัเทิงขนาดใหญ่

ในเมอืงฟูกูโอกะ ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภตัตาคาร โรงละคร ศูนยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองที่

ไหลผ่านกลางศูนยก์ลางคา้ทีเ่ป็นทีม่าของชื่อคาแนลซติี้ น่ีเอง  

ค า่     เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั   

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Fukuoka Toei Hotel  ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองใกลเ้คยีง  
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วนัที่หา้  ฟกูโูอกะ – กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง)    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง 

สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาติฟกูโูอกะ  

08.05 น.  ออกเดินทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบนิที่ XJ637 ** ไม่มีอาหารบริการบน

เครื่อง ** 

11.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืงประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  
 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไข 

 
 

เที่ยวฟิน คิวชู ฟกุโุอกะ นางาซาก ิ5 วนั 3 คืน โดย-XJ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

13 – 17 ก.ค. 62 23,990 23,990 23,990 13,990 5,900 

27 – 31 ก.ค. 62 23,990 23,990 23,990 13,990 5,900 

10 – 14 ส.ค. 62 23,990 23,990 23,990 13,990 5,900 

21 – 25 ส.ค. 62 21,990 21,990 21,990 11,990 5,900 

11 – 15 ก.ย. 62 21,990 21,990 21,990 11,990 5,900 

18 – 22 ก.ย. 62 19,990 19,990 19,990 9,990 5,900 

12 - 16 ต.ค. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900 

16 – 20 ต.ค. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900 

19 – 23 ต.ค. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900 

23 – 27 ต.ค. 62 26,990 26,990 26,990 16,990 5,900 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อท่าน 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่าน

ละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเรื่องยืน่ขอวซ่ีา 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 
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11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทุกกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัร์

ปกตอิกี 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 


