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Code: JHFU 1229_E 
 

วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ฟุกโุอกะ     
22.00 น. ทุกท่านพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก 

บริเวณประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน 

 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองนางาซากิ – โกลฟเวอร์การ์เด้น – 
ภูเขาอนิาสะ  

01.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 

 ข้ึนกระเขา้สู่ “ยอดเขาอินาสะ” ชมววิยามค ่าคืนของเมืองนางาซากิ 
 สัมผสักล่ินอายแห่งยโุรป ในญ่ีปุ่นท่ี “เฮา้ส์เทนบอช” 
 สนุกกบักิจกรรมท่าลมหนาวท่ี “เทน็ซาน สกี รีสอร์ท”  
 ชมศาลเจา้ยโูทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจา้ท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

 ชอ้ปป้ิงจุใจท่ีคาแนล ซิต้ี , ยา่นเทน็จิน และโทสุพรีเม่ียมเอา้เล็ท 

 อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตลญ่ี์ปุ่น 1 คืน 
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08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 905 เพื่อถวายแด่
พระนกัปราชญ์มิชิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผูค้นหลัง่ไหลไปสักการะกนัอย่าง
เนืองแน่น และศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นสัญญลกัษณ์ของการศึกษาเล่าเรียนดว้ย ภายในประกอบไป
ดว้ยประตูโทริอิขนาดใหญ่ สระน ้ าท่ีออกแบบมาเป็นตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่น แปลวา่ “หวัใจ” โดย
จะมีสะพานขา้ม 3 ช่วงท่ีแบ่งเป็น อดีต ปัจจุบนั และอนาคต นอกจากน้ียงัมีตน้บ๊วยช่ือวา่โทบิยู
เมะซ่ึงมีต านานเล่าว่า เกิดจากเมล็ดท่ีปลิวมาจากเมืองเกียวโตเพื่อมิชิซาเนะ จึงท าให้ศาลเจา้
เทนมานกุตามท่ีต่างๆมกัจะมีตน้บ๊วยอยู่ด้วย แต่ท่ีศาลเจา้ดาไซฟุเทนมานกุมีจ านวนมากถึง 
6,000 ตน้และจะบานในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม ท าให้กลายเป็นจุดชม
ดอกบ๊วยท่ีสวยงามมากอีกแห่งหน่ึง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนั
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ี ถือเป็นเมืองท่าท่ี มีการติดต่อค้าขาย 
แลกเปล่ียนอารยธรรมต่าง ๆ กับชาวตะวนัตกและเน่ืองจากเมืองนางาซากิตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ท าให้มีอาณาเขตใกล้กับประเทศเกาหลีและประเทศจีน 
ดงันั้นเมืองนางาซากิจึงถือว่าเป็นเมืองท่าแห่งเดียวท่ีเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศจีนและ
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะเห็นได้จากร่องรอยทางวฒันธรรมจากประเทศจีน
และประเทศในแถบยโุรปท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นเมืองนางาซากินัน่เอง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านชมสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปผสมผสานความเป็นญ่ีปุ่นท่ี โกลฟเวอร์  

การ์เด้น บา้นและสวนสวยท่ามกลางธรรมชาติอนัร่มร่ืน ทั้งยงัมองเห็นท่าเรือนางาซากิ ถือไดว้า่
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัตน้ๆของเมืองนางาซากิเลยก็วา่ได ้จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ ภูเขาอินาสะ  ภูเขาท่ีมีความสูง 333 เมตร โดยการข้ึนกระเช้าไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) ข้ึนสู่ยอดเขาอินาสะ เพื่อชมวิวยามค ่าคืนของเมืองนางาซากิ จุดชมวิวท่ีติดอนัดบั 1 
ใน 3 จุดชมววิกลางคืนท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัโรงแรม ANA Crowne Plaza Nagasaki Gloverhill หรือเทียบเท่า (- / L / D)  
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วนัที ่3  สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ – เฮ้าส์เทนบอช  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เช้าอนัสดใสน้ีน าท่านชมสวนสันติภาพนางาซากิ หรือ
สวนเฮวะโคเอ็นเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร์
ของเมืองนางาซากิโดยสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงเหยื่อจาก
เหตุการณ์ท่ีเมืองนางาซากิโดนทิ้งระเบิดปรมาณูในสมยั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงจุดส าคญัของสวนสันติภาพแห่งน้ี
ก็คือน ้ าพุแห่งสันติภาพและอนุสาวรียรู์ปป้ันของผูช้ายท่ีมือขา้งขวาช้ีข้ึนบนฟ้า หมายถึงการ
เตือนอนัตรายจากการคุกคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือขา้งซ้ายเหยียดตรงไปดา้นขา้งซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของความปรารถนาให้เกิดสันติภาพในโลกนัน่เอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จังหวัด
ซากะ จงัหวดัเล็กๆ บนเกาะคิวชู เพื่อพาท่านชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ โดยศาลเจา้แห่งน้ีสร้างข้ึน
ในปีค.ศ. 168 เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลนาเบะชิมะ (Nabeshima) ผูป้กครองเมืองซากะในยุค
สมยัเอโดะ สร้างข้ึนเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็นท่ีประทบัแห่งเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิผูป้ระทาน
ผลเก็บเก่ียวอนัอุดมสมบูรณ์ ท าให้มีผูศ้รัทธาและสักการะขอความส าเร็จดา้นธุรกิจการคา้ และ
ความปลอดภยัจากอุบติัเหตุทั้งปวง อีกทั้งยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดในญ่ีปุ่น
รองจากศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ในจงัหวดัเกียวโต และศาลเจา้คาซามะอินาริ ในจงัหวดัอิบารากิดว้ย   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารพาท่านเขา้ชมเฮ้าส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศอนั

สุดแสนโรแมนติกกันอย่างเต็มท่ีหรือช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ท่ีข้ึนช่ือไม่ว่าจะเป็นขนมเคก้ ชีส
หลากหลายชนิด ช็อกโกแลตหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกน่ารักๆ อิสระให้ท่านเดินชมเฮา้ส์เทนบ
อช หรือ “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญ่ีปุ่นท่ีรวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวฒันธรรม
ขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไวด้้วยกัน นอกจากน้ีท่านยงัสามารถถ่ายรูปกับ
บรรยากาศโดยรอบได้อย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นกังหันแบบฮอลแลนด์ หรือล่องเรือชม
บรรยากาศของเฮา้ส์เทนบอชไดต้ามอธัยาศยั  

เยน็ อิสระรับประทานอาหารเยน็ ณ เฮา้ส์เทนบอช 
 เขา้พกัโรงแรม Hotel Nikko Huis Ten Bosch หรือเทียบเท่า (B / L / -) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือ
วา่ในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน 
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วนัที ่4 เทน็ซาน สก ีรีสอร์ท – โทสุ พรีเมีย่ม เอาท์เลท – เมืองฟุกโุอกะ   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เชา้อนัสดใสน้ีน าท่านเดินทางสู่เท็นซาน สกี รีสอร์ท เป็น
ลานสกีท่ีมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 900 เมตร ท่าน
สามารถสนุกสนานและสัมผสัประสบการณ์ในรูปแบบ
ของการเล่นกิจกรรมหิม  ะ อิสระให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่น
หรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่า
เช่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ข้ึนอยู่
กบัสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น*** จากนั้นน าทุกท่านเดิน
ทางเข้าสู่เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารให้ท่านช้อปป้ิงท่ี โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ในเกาะคิวชู ท่ี

สร้างตามรูปแบบเมืองทางใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก รวมทั้งสินคา้แบรนดด์งัจากนานาประเทศดว้ย 
เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะ
ท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัโรงแรม Canal City Fukuoka Washington หรือเทียบเท่า (B / L / D) 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่5 ย่านเทน็จิน – คาแนล ซิตี ้– ถนนคนเดินคาวาบาตะ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เช้าอนัสดใสน้ี จากนั้นน าท่านสู่ย่านเท็นจิน เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ หรือสินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่ 
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กระเป๋า รองเทา้ หรือเคร่ืองส าอางค์ยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO เป็นตน้ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกนานาชนิดจากร้าน 100 
เยน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นไดอี้กดว้ย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย พาทุกท่านช้อปป้ิงท่ีคาแนล ซิตี้ห้างสรรพสินค้าท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็น

ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีรูปแบบไม่เหมือนใคร ลกัษณะการสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท าให้
กลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ นอกจากน้ียงัมีโรงภาพยนตร์กวา่ 13 โรง 
มีสวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทนัสมยั รวมไปถึงร้านคา้มากมายกวา่ร้อยร้านคา้ใหท้่านได้
เลือกชมและเลือกซ้ือสินค้ามากมายตามอัธยาศัย  เม่ือได้เวลาอันสมควรแล้วให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี ถนนคนเดินคาวาบาตะ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมืองฟุกุโอกะ มีร้านคา้และร้านอาหารมากมายถึงร้อยกวา่ร้านคา้ ซ่ึงมีร้านคา้ท่ีมีอายุเกือบร้อยปี
อยู่หลายร้านด้วยเช่นกนั (เพื่อไม่ให้ เป็นการเสีย เวลาอันมีค่าของท่านในการเลื อกซื้อ
สินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  
เขา้พกัโรงแรม Canal City Fukuoka Washington หรือเทียบเท่า (B / L / -) 

 
 
 
 
 

วนัที ่6  ฟุกโุอกะ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ( B / - / - ) 
11.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย ดว้ยเท่ียวบินท่ี TG 649   
15.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

28 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 59,990 54,990 49,990 10,000 
 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต ่า 25 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น ้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อตัรานีไ้ม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
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เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 25 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั
ภายใน 24 ชัว่โมง 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมา
ใช้บริการกนัเยอะ ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้ง
ในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 3,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี     
มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณทีีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
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2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น การ
น าส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
 

 
 

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


