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JAP AN

LOVELY KYUSHU 5 DAY 3 NIGHT
เดินทางกุมภาพ ันธ์-มีนาคม เริม
่ ต้น 34,999 บาท
โดยสารการบินไทย
ไฮไลท์ ท ัวร์
ื่ ด ังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ
- ขอพรจากศาลเจ้าชอ
ั
ี นแปลกตา
- เดินเล่นชมหมูบ
่ า้ นยูฟอ
ุ น
ิ และ ชมบ่อนํา้ แร่สส
จิโงคุเมงุร ิ
- เยีย
่ มชมศาลเจ้ายูโตคุอน
ิ าริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในญีป
่ ่น
ุ
้ ปปิ้ งย่านด ัง เท็นจิน และ โทสุ เอ้าท์เล็ต
- เพลิดเพลินชอ
่ ํา้ จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญป
- ผ่อนคลายก ับการแชน
ี่ ่ น
ุ 1 คืน
้ ปปิ้ ง ณ เมืองฟุกโุ อกะ 1 ว ันเต็ม !!
- อิสระชอ
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รายละเอียดการเดินทาง

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัท คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ านเอกสาร และสัมภาระ
Day 2
สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอนิ – เมืองเปบปุ – ชมบ่ อนํา้ จิโงคุเมงุริ [ชมบ่ อนํา้
2 บ่ อ]
00.50 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปนุ่ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าดาไซฟุ ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์ มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็ นวิหารเก่าแก่
และมีผ้ คู นหลัง่ ไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น วัดนีม้ ีรูปปั น้ วัวตังอยู
้ ่หน้ าทางเข้ าโดยส่วนใหญ่ ผ้ คู นที่ไปที่วดั นีจ้ ะไปขอพร
เรื่ องการเรี ยนหรื อการทํางาน ให้ มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนเขาของวัวนัน่ เอง

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็ นหมู่บ้านเล็กที่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อนํ า้ ร้ อนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร
หมู่บ้านแห่งนี ้เป็ นหมู่บ้านหัตถกรรม และยังเป็ นที่รวบรวมแบบบ้ านต่างๆในประเทศญี่ ปนที
ุ่ ่มีอายุตงแต่
ั ้ 120-180 ปี มารวมไว้
ที่นี่อีกด้ วย ที่นี่จึงจัดได้ ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาเยี่ยมชมได้ ตลอดทังปี
้ นําท่านชม
บ่ อนํา้ จิโงคุเมงุริ ซึ่งประกอบไปด้ วยบ่อนํ ้าแร่สีสนั แปลกตาทังหมด
้
8 บ่อ (ไกด์ จะพาท่ านเยี่ยมชมเพียง 2 บ่ อ) ที่เกิดจาก
การรังสรรค์ขึ ้นโดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้ อนสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้ วยสีสนั และความร้ อนชนิดที่มนุษย์ธรรมดา
ไม่อาจลงไปสัมผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็ นเสมือน “บ่อนํ า้ แร่ นรก” ดังนัน้ ที่นี่จึงมีตวั มาสคอทเป็ นยมทูตน้ อยคอยให้ การ
ต้ อนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่งนี ้
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BEPPU ONSEN HOTEL
รั บประทาน
อาหารคํ่า ณ โรงแรม / ผ่ อนคลายกับการแช่ นํา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปุ่น
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Day 3
ศาลเจ้ ายูโตคุ อินาริ – โทสุ เอ้ าท์ เล็ต – ฟุกุโอกะ – ช้ อปปิ ้ งเท็นจิน
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ศาลเจ้ ายูโตคุอนิ าริ ศาลเจ้ าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยังเป็ น 1 ใน 3 ศาลเจ้ าที่ใหญ่และสําคัญที่สดุ ในญี่ปนุ่ รองจาก
ศาลเจ้ าฟุชิมิอินาริ แห่งเมืองเกียวโต, ศาลเจ้ าคะซะมิแห่งเมืองอิบารากิ ลักษณะการสร้ างของศาลเจ้ าแห่งนี ้จะเหมือนการผสม
รวมลักษณะวัดนํ ้าใสบวกกับศาลเจ้ าฟูจิมิอินาริ แห่งเมืองโตเกียวรวมกัน ให้ ทา่ นได้ อิสระเพลิดเพลินกับการขอพรและถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ โทสุเอ้ าท์ เล็ต เอ้ าท์เล็ตที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในเขตคิวชู ท่านจะได้ เพลิดเพลิน
กับการเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมหลากหลายชนิด จากทัว่ โลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP,
NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้ านค้ าแฟชัน่ นําอีกมากมายของคนทุกวัย
เที่ยง
บ่ าย

เย็น

อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ เมืองฟุคโุ อกะ ไปช้ อปปิ ง้ ย่านการค้ าที่มีชื่อเสียง เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบ
รนด์ เนมมากมาย และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ องถ่ายรู ป ดิจิตอล นาฬิ กา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสินค้ าที่จะเอาใจคุณ ผู้หญิ งด้ วย
กระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ าแบรนด์เนม เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สําหรับวัยรุ่ น เครื่ องสํา อางยี่ห้อดังของญี่ ปนไม่
ุ่ ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO,
SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระรั บประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั FUKUOKA HOTEL หรื อเทียบเท่า

Day 4
อิสระช้ อปปิ ้ ง ณ เมืองฟุกุโอกะ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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*** ให้ อสิ ระทุกท่ าน ตามอัธยาศัย // ไม่ มีรถบัสบริการ ***
*** สามารถซื ้อตัว๋ รถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่าน ช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกโุ อกะ เช่น ย่ านเท็นจิน หรื อ Canal City แหล่ง
คอมเพล็กซ์เซ็นเตอร์ ให้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับร้ านค้ ามากมาย
** อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั FUKUOKA HOTEL หรื อเทียบเท่า

เย็น
Day 5
สนามบินฟุกุโอกะ – กรุ งเทพฯ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
11.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

LOVELY KYUSHU 5D3N BY TG
กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ
เด็กมีเตียงพักกับ
เด็กไม่ มีเตียงพักกับ
2 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 1-2 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
[อายุ 8-12 ปี ]
[อายุ 2-7 ปี ]
34,999
34,999
33,999
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
34,999
34,999
33,999
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2561
34,999
34,999
33,999
14-18 มีนาคม 2561
** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่ าน**
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน*** (เก็บทิปก่ อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูม)ิ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

พักเดี่ยวเพิ่ม

7,900
7,900
7,900
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เงื่อนไขการใช้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
3. การชําระค่ าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
้
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสาย การบินและ
ค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ **
**สําคัญ!! บริ ษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ปนุ่ โดยผิดกฎหมายและ
ในขันตอนการผ่
้
านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญี
้
่ปนุ่ ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้
ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดําเนินก่อน
เดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทําที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ ที ่ านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
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5. ค่านํ ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [แอร์ เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล]
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ประกาศยกเลิกวีซา่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสันใน
้
ประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน15 **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ประกาศให้ กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซา่ ตามที่สถานทูต
กําหนด)
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริ ป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า
ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)

GT-FUK TG02

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สําหรั บกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ ต่าํ กว่ า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,
การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดา
แนบมาด้ วย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
การจราจรช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
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