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DE438 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ [Free Day 1 วัน] 5 วัน 3 คืน (XJ)
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วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง 

20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน.AIR ASIA X

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและให้ความช่วยเหลือ

23.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่.. XJ 636

วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ - ฟูกุโอกะ - เมืองยูฟูอิน - บ่อน้ำพุร้อน - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 8

ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี เดินทางสู่ ยูฟุอิน (Yufuin)

เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะมีทั้งดอกซากุระบนต้นไม้ และดอกเรปซื๊ป

ที่พื้นด้านล่าง พร้อมกับแม่น้ำ และภูเขา อิสระเดินชมหมู่บ้าน ยูฟุอินฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป

มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ

!!!ไฮไลท์ ประจำเมืองยูฟุอิน

บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิดอิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (KamadoJigoku) เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ

ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้

เดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะ

ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์

ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หลังอาหารนำท่านผ่อนคลายด้วยการ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ 

พักที่ MARINE WORLD HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ

วันที่ 3 สวนสันติภาพนางาซากิ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเทนจิน
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า

Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000

คนในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย

โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้น

เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (DazaifuTenmagu Shrine) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ

เป็นสิ่งที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียน - นิสิต

นักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวันอย่าลืม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองที่

บริเวณหน้าวัดที่มีร้านค้ากว่า 100 แห่ง นาคาสุ (Nakasu Island) และถัดไปอีกอย่างถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata)

ที่เป็นถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free)อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเทนจิน (Tenjin)โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย

มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ

รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย สถานที่ช้อปปิ้งบริเวณย่านนี้ 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่ AZ AMAGI  HOTEL หรือเทียบ

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม

อิสระกับการท่องเที่ยว  ไกด์ แนะนำเส้นทางการเดินทาง
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สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สวนโอโฮริ (Ohori Park)

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองฟุกุโอกะ ภายในสวนสาธารณะเป็นที่ตั้งของสวนญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงละครโนห์

และโบ๊ทเฮ้าส์ เมื่อเดินเล่นบริเวณรอบบ่อน้ำขนาดใหญ่

เราจะได้พบกับชาวเมืองทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นชิลล์ๆกับน้องหมา เดิน หรือ วิ่งจ๊อกกิ้ง เป็นต้น

•

เกาะชิกะ (Shika Island) 

ที่ลอยอยู่บนอ่าวฮากาตะแห่งนี้ เราสามารถนั่งรถยนต์หรือรถบัสมาจาก เมืองฟุกุโอกะได้อย่างสะดวกสบาย

เนื่องจากเป็นเกาะที่ครอบคลุมอาณาบริเวณที่สำคัญใน ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

เราจึงสามารถชมศิลาจารึกและศาลเจ้าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานได้ที่นี่ นอกจากนี้

เกาะยังมีความกว้างแค่นั่งรถยนต์รอบเกาะโดยใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น

เราจึงสามารถขับรถชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลได้อย่างชิลล์ๆ

•

สวนเกาะโนโคโนะชิมะ (Nokonoshima Island Park) 

ตั้งอยู่บน เกาะโนโคโนะชิมะ (Nokonoshima Island) สามารถนั่งเรือเฟอร์รี่มาจากฟุกุโอกะได้ในเวลา 10 นาที

เราสามารถชมดอกไม้ทั้ง 4 ฤดูกาลได้ที่นี่เลยค่ะ แถมที่นี่ยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นถนนโอโมอิเดะ

(Omoide-dori) ที่สามารถเพลิดเพลินกับอาคารบ้านเรือนดั้งเดิมของญี่ปุ่นได้และสวนสัตว์ฟุเรไอ (Fureai Zoo)

ที่เหมาะกับการพาคุณหนูๆ มาเที่ยวด้วย

•

ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower) คือ แลนด์มาร์คทาวเวอร์ของฟุกุโอกะ

เราสามารถชมทะเลและเมืองฟุกุโอกะจากบนจุดชมวิวได้ ทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมืองฟุกุโอกะจากระดับความสูง 123

เมตรเป็นอะไรที่งดงามมาก แถมในฤดูหนาวยังเป็นสถานที่จัดงานประดับไฟอิลลูมิเนชั่นขึ้นชื่อด้วยนะ

•

สวนสาธารณะริมทะเลโมโมจิ (Momochi Seaside Park)

ที่นี่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำมากมาย

โดยเป็นสวนสาธารณะริมทะเลที่แบ่งออกเป็นเขตที่สามารถเพลิดเพลินกับกีฬาชายหาดได้ (เขตโมโมจิฮามะ -

Momochihama) และเขตสำหรับจัดงานอีเว้นท์ (เขตจิโคฮามะ - Chikohama)

บริเวณโดยรอบมีทั้งหอคอยฟุกุโอกะทาวเวอร์, พิพิธภัณฑ์เมืองฟุกุโอกะ และ Fukuoka Yahuoku! Dome

(ฟุกุโอกะยาฟุโอคุโดม)

•

HAKATA RIVERAIN MALL (ฮากาตะ ริเวอร์เรน มอลล์)ศูนย์รวมความบันเทิงที่รวมทั้งโรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง อาหาร

โรงละคร และพิพิธภัณฑ์เอาไว้ในแห่งเดียว โดยเฉพาะที่ "ฮากาตะสะ (Hakata-za)" นั้น

เราสามารถชมการแสดงมากมายได้ไม่ว่าจะเป็นคาบูกิหรือมิวสิคัลที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเพลิดเพลินกับครอบครัว

ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนเงียบสงบได้ เนื่องจากเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินนากาสุ คุวาบาตะ (Nakasu-Kawabata)

โดยตรง เราจึงสามารถเดินทางมาเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย

•
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โดยตรง เราจึงสามารถเดินทางมาเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย

ร้านแผงลอยในฮากาตะ (Hakata)

เมื่อเอ่ยถึงของขึ้นชื่อแห่งเมืองฟุกุโอกะแล้วก็ต้องนึกถึง ร้านแผงลอยในฮากาตะ หรือที่เรียกว่ายะไต (Yatai) เลยค่ะ

ในโซนเท็นจิน นากาสุ และนากาฮามะเต็มไปด้วยร้านแผงลอยกว่า 200 ร้าน

ในตอนกลางคืนจึงมักคึกคักไปด้วยผู้คนที่เพิ่งเลิกงานเพียบ! มีเสน่ห์อยู่ที่รสชาติของราเม็งและยากิโทริที่ทำกันสดๆ

ด้านหน้าเคาน์เตอร์และบรรยากาศสุดครึกครื้นที่สามารถพูดคุยกับคนนั่งข้างๆ ได้อย่างสนุกสนาน

•

ซื้อทัวร์เพิ่ม ซื้อทัวร์เพิ่ม ไกด์พาเที่ยวทั้งวันไกด์จะจัดโปรแกรมตามความเหมาะสม

กรณีเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน ไกด์แนะนำการเดินทาง

กรณีเดินทาง 8-15 ท่าน คิดท่านละราคา 3,500 บาท

กรณีเดินทาง 16-20 ท่าน คิดท่านละราคา 3,000 บาท

กรณีเดินทาง 21-34 ท่าน คิดท่านละราคา 2,000 บาท

(หมายเหตุ : ทางบริษัทจะจัดรถตามความเหมาะสมกับจำนวนคน)

กลางวัน / ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่ AZ AMAGI  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 สนามบินฟูกุโอกะ - สนามบินดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ 

07.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่.XJ 637

11.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ•

ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ•

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ•

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ•

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ•

ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี•

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.•

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)•

บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม•

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)•

ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)•

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,900 บาท ต่อทริป(ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)•

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ•

ออกใบเสร็จค่าบริการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)•

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่น้อยกว่า 45

วันก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1

ครั้งเท่านั้นหากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้

•

กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 30

วันก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1

ครั้งเท่านั้นหากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้

•

กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี•

กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าตั๋วโดยสารเพิ่มด้วยตนเองจากค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว

ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อกำหนดของทางบริษัทและสายการบิน 

•

ในกรณีที่กรุ๊ปปิดไปแล้วหรือกรุ๊ปเต็มไปแล้วจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ทุกกรณี•

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
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กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)

จะต้องแฟกซ์ อีเมล

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

•

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน

โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

•

แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว•

แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมดของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว•

แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน30 วัน(นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

เนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการจัดเตรียมนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก

ยานพานหะสำหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น

•

การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน

จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

•

การติดต่อประสานงานกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมายต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. –17.30 น. 

หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามช่องทางของบริษัทได้

•

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า30 ท่าน•

ในกรณีที่กรุ๊ปปิดไปแล้วหรือกรุ๊ปเต็มไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี•

หมายเหตุ
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1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า 

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ 

ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

6. ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ

ความล่าช้าของสายการบินเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
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