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 WONDERFUL KYUSHU  

6D4N BY TG 
 
 
 

 
 
 
 

VTG ขอน ำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ  โออิตะ ซำกะ และนำงำซำกิ 

 

ฟคุโุอกะ  สกัการะ ศาลเจ้าดาไซฟ ุและสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที ่ย่านเทน็จิน
โออิตะ   จิโกก ุเมกริุ ชมบ่อน ้าพุรอ้น หรอืบ่อนรกทีม่แีรก่ ามะถนัหลากสสีนั   
นางาซากิ เดนิชมบรรยากาศโดยรอบพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้มากมายทีย่่าน ไชน่า ทาวน์, 

สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบัประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญี่ปุ่ นของ
ชาวต่างชาต,ิ สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้สองช่วงทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวง
คลา้ยกบัรปูแว่นตา, ดื่มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ ภเูขาอินาสะ  

 ซากะ  ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ สถานทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสภานทีถ่่ายท าละครเรือ่ง กลกโิมโน,  
   ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 
 

**พเิศษ !! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู 

 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 27 ธนัวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561 
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วนัแรก             สนำมบินสวุรรณภมิู 

21.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคาน์เตอร ์C 
เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางและผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
 

วนัท่ีสอง สนำมบินฟคุโุอกะ >> โออิตะ >> หมู่บ้ำนยูฟอิุน >> เมืองเบปป ุ>> จิโกก ุเมกริุ (2บ่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินฟุคุโอกะ เกำะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG648 
08.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินฟุคโุอกะ เกำะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัโออิตะ น าชม หมู่บ้ำนยูฟุอิน หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ที่มีถนนคนเดินเรยีงรายไปด้วยร้านค้าน่ารกั ซึ่งถูกพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์  มคีวามงามของววิทวิทศัน์ทีม่เีสน่หแ์ตกต่างกนัอยา่งเด่นชดัทัง้ 4 
ฤดูกาล อีกทัง้ยงัมหีมู่บ้านยุฟุอิน ฟลอรลั วลิเลจ หมู่บ้านเลก็ๆ ที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป
โบราณ ก่อสรา้งโดยใชอ้ฐิ โดยภายในหมู่บา้นจะมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ของฝากมากมาย 
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยซือ้ของและการถ่ายภาพ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปปุ เมอืงที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เมอืงแห่งออนเซน็” และมี

ออนเซ็นที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดในญี่ปุ่ น ภายในเมอืงจะมคีวนัสขีาวพวยพุ่งจากใต้พภิพ
ขึ้นมาตลอดเวลา น าท่านชมบ่อน ้ำแร่ธรรมชำติจิโกกุ หรือเรียกว่ำจิโกกุ เมกุริ 
สถานทีท่่องเทีย่วอนัโด่งดงัของเมอืงเบปป ุทีไ่ดฉ้ายาว่า “บ่อน ้านรก” เนื่องจากสสีนัของ
แร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสสีวยสด แต่ละบ่อก็จะให้สีที่แตกต่างกันออกไป บางบ่อมี
ความลกึถงึ 120 เมตร และมคีวามรอ้นถงึ 98 องศา  
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น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  *** อ่ิมอร่อยกับมื้อพิเศษ

บุฟเฟตข์ำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูของญ่ีปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด *** 
                         จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแรธ่รรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแรแ่ล้ว จะท ำ

ให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีสำม ซำกะ >> โทส ุเอำทเ์ลท็ >> ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ >> นำงำซำกิ >> ช้อปป้ิงไชน่ำทำวน์ 
>> นัง่กระเช้ำสู่ยอดเขำอินำสะ 

 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัซำกะ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ โทสุ เอำท์เลท็ เอาทเ์ลท็ทีใ่หญ่สุด

ในควิชู มรีา้นค้าแบรนด์ชื่อดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนักว่า 150 รา้น อาทิ
เ ช่ น  Adidas, Armani Outlet, Asics, Banana Republic, Beams, Benetton, 
Billabong, Callaway, Champion, Citizen, Coach, Coleman, Columbia Sportswear, 
Crocs, Desigual, Dolce & Gabbana, Edwin, Francfranc, G-Shock, Gap, Lacoste, 
Lee, Lego, Miki House, New Balance, Newyorker, Nike, Oakley, Polo Ralph 
Lauren, Puma, Ray-Ban, Reebok, Samsonite, Seiko, Swarovski, Tag Heuer, 
Taylor Made, Timberland, Tommy Hilfiger, Triumph, Under Armour, United 
Arrows, Vans, Wacoal  ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใต้ของรฐัแคลฟิอรเ์นียที่เขา้
กบับรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่สว่างไสว ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการช้อป
ป้ิงในเอาทเ์ลท็สไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ีน่ี่  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม ศำลเจ้ำยูโทข ุอินำริ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขา สรา้ง

ขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ าตระกูล Nabeshima ผู้ปกครองเมอืง
ซากะในสมยัเอโดะ มเีทพเจา้หลกัของศาสนาชนิโต 3 องค์ ประดษิฐานอยู่ที่นี่และยงั
เป็นที่ตัง้ของเทพเจา้แห่งความรกั ซึ่งหลายคนที่อยากสมหวงัในความรกัต้องมาที่ศาล
เจา้แห่งนี้ และสถานที่แห่งนี้ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเรื่องกลกโิมโนอกีด้วย ได้เวลา
อนัสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดันำงำซำกิ อดตีเมอืงท่าที่ประเทศญี่ปุ่ นใช้ใน



P a g e  | 4 

 

WONDERFUL KYUSHU 6D4N BY TG 27 DECEMBER 2017 - 01 JANUARY 2018 

การตดิต่อการคา้และแจรญิสมัพนัธไมตรกีบัชาวต่างชาต ิอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่ย่ำนไช
น่ำทำวน์ ยา่นชุมชนชาวจนีทีม่อีายุเก่าแก่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นก่อตัง้เมื่อศตวรรษที ่17 และเป็น
เพยีงแห่งเดยีวทีย่งัคงมสีถาปัตยกรรมแบบจนีแท้ๆ  หลงเหลอือยู่ มทีัง้ซุม้ประตูทางเขา้
ทีส่วยงามโดดเด่น รวมทัง้อาคารบ้านเรอืนแบบจนีดัง้เดมิ อสิระให้ท่านไดเ้ลอืกชมและ
เลอืกซือ้สนิคา้ในย่านนี้ ซึง่ท่านสามารถพบเหน็ได้ตลอดเส้นทางตามอธัยาศยั จากนัน้
น าท่านขึ้นกระเช้ำเดินทำงสู่จดุชมวิวบนยอดเขำอินำสะ (Mt.Inasayama) สถานที่
ชมววิกลางคนืทีต่ดิอนัอบัหนึ่งในสามววิกลางคนืทีส่วยทีสุ่ดในญีปุ่่ น   

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม MARINE WORLD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี นำงำซำกิ >> สวนโกลฟเวอร ์>> สะพำนแว่นตำ >> อิสระท่องเท่ียวในเมืองนำงำซำกิ 

 
 
 
 
 
 

**ใช้รถรำงสำธำรณะในกำรเดินทำงท่องเท่ียว** 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สถำนีซูกิมำชิ” เพ่ือนัง่รถรำงสู่ “สถำนีโออรุะเทน็ชูโดชิตะ” น า

ท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวอนัเลื่องชื่อของเมอืงที่ สวนโกลฟเวอร ์สรา้งโดยคหบดชีาว
องักฤษที่เขา้มาค้าขายและซื้อที่บรเิวณภูเขาอยู่รมิอ่าวของเมอืงนางาซากิ บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวันตกและจดัแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ที่ผลดัเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล
อย่างสวยงาม รวมถงึประวตัขิองมาดามบตัเตอรฟ์ลายที่เฝ้าคอยการกลบัมาของคนรกั
อย่างซื่อสตัย์ จนมผีู้น ามาสรา้งเป็นบทละครชื่อดงั เรื่องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย จากนัน้
น าท่านชม สะพำนเมงำเนะบำชิ เนื่องจากเมอืงนางาซากิมแีม่น ้านากาชมิะไหลผ่าน
กลางเมอืง ท าให้มสีะพานหนิทอดขา้มแม่น ้าหลายช่วง แต่สะพานหนิที่โดดเด่นที่สุด
เหน็จะเป็นสะพานเมงาเนะบาช ิสะพานโคง้สองช่วงทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบั
รปูแว่นตา ซึง่เป็นสะพานหนิทีม่คีวามเก่าแก่มากทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

เท่ียง อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 



P a g e  | 5 

 

WONDERFUL KYUSHU 6D4N BY TG 27 DECEMBER 2017 - 01 JANUARY 2018 

บ่ำย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวเพลดิเพลนิกับบรรยากาศความสวยงามของเมอืงนางาซากิตาม
อธัยาศยั โดยในเมอืงนางาซากนิัน้มแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวดัจนีโบราณ
อย่างวดัโซฟุคุจ,ิ โบสถ์อุราคาม ิโบสถ์ที่สรา้งขึน้มาใหม่หลงัจากที่โดนระเบดิไปในช่วง
สงครามโลกครัง้ที2่, พพิธิภณัฑเ์ดจมิ่า สถานที่จ าลองเกาะเลก็ๆ ในอดตีทีท่างญี่ปุ่ นกัน้
ไวใ้หส้ าหรบัชาวต่างชาตอิยู่อาศยัในช่วงปิดประเทศ หรอืท่านสามารถเดนิชอ้ปป้ิงทีย่า่น 
ทสกึิมาจ ิถนนช้อปป้ิงที่มรี้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นรา้นเครื่องส าอางค์ รา้นรองเท้า 
ดงกโิฮเต ้รา้นแบรนดเ์นมมอืสอง ฯลฯ 

 ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม MARINE WORLD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ            นำงำซำกิ >> ฟคุโุอกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ>> ช้อปป้ิงย่ำนเทนจินและคำแนลซิต้ี 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. เดนิทางสู่ จงัหวดัฟุคโุอกะ เมอืงใหญ่อนัดบัที่ 8 ของญี่ปุ่ น เคยไดร้บัการโหวตให้เป็น

หนึ่ งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกมาแล้ว นัน่เป็นเพราะฟุคุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มี
บรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มี
แม่น ้าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมอืนจะเป็น
เอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแลว้ น าท่านนมสัการ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจา้นับ
รอ้ยแห่งในญี่ปุ่ น ศาลเจา้ดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด ศาลเจา้แห่งนี้เป็น
ทีส่ถติยข์องเทพเจา้แห่งความรู ้ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะ
มนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจดัให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ใน
ญี่ปุ่ นทีไ่ม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปัจจุบนัเป็นของทีส่รา้งใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 
ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีปูปั้นววัเทพเจา้นอนอยู่ในสภาพทีม่นัวบัโดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อ
กนัว่าหากไดล้บูไลบ้รเิวณหวัและเขาของววัจะท าใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชค
ดเีขา้มา และประสบความส าเรจ็ในเรือ่งของการเรยีน  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
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บ่ำย น าท่านสู่ เทนจิน มอลล ์ย่านช้อปป้ิงและย่านธุรกจิที่ใหญ่ที่สุดในเกาะควิชู ซึ่งเตม็ไป
ด้วยร้านเสื้อผ้าและภตัตาคารมากมาย ให้ได้เพลดิเพลนิจบัจ่ายซื้อของตามอธัยาศัย 
จากนัน้น าท่านสู่ คำแนล ซิต้ี ย่านฮากาตะ ช้อปป้ิงคอมเพลก็ซ์ที่มทีุกอย่างเกี่ยวกบั
ความบนัเทงิรวบรวมไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดงั รา้นอาหาร ราเมงสเตเดี้ยม 
โรงภาพยนตร ์โรงแรมหร ูและเวทแีสดงโอเปรา่รมิน ้าส าหรบันกัท่องเทีย่วทีส่นใจ  

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม COMFORT HOTEL HAKATA หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีหก สนำมบินฟคุโุอกะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทำงสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG649 
14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
27 ธนัวำคม 2560 – 01 มกรำคม 2561 

 
หมำยเหต ุ

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
ตำมจ ำนวนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือ
เปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ  

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้า่ยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุเพียง
ครึ่งเดียว 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17 สิงหำคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่  
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

รำคำท่ำนละ 49,900.-บำท 26,300.-บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,900.-บำท 23,900.-บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 37,500.-บำท 19,900.-บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-บำท 9,900.-บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจนีและค่าแจ้งเข้า -แจ้งออก 
ส าหรบัท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร- เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน:    กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 21 วนั

ท ำกำร หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด บริษทัสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรจองของท่ำน 
 

กำรยกเลิก: กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / 
ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่
อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณีที่เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคืนเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ได้ก็ต่อเมื่อ
ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำดและ
สำยกำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 
 


