
 

 
บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ810 BKK(สวุรรณภมิู) – FUK(ฟกุโุอกะ) 00.15 – 07.25 

VZ811 FUK(ฟกุโุอกะ) – BKK(สวุรรณภมิู) 08.25 – 12.35 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 



 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                               (-/-/-) 
21.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เชค็อิน สายการบิน 

THAI VIETJET โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ 
และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
DAY 2 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– หมู่บา้นยฟูจิุน – ทะเลสาบคินริน - บอ่น ้าพรุ้อน 

– ยมิู จิโกก ุ– ชิโนอิเกะ จิโกก ุ                                                                       (–/L/D)                                       
00.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ810 
07.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (TENMANGU SHRINE) วดัชนิโต

เก่าแก่และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนีกัเรยีนนิสติ นกัศกึษามา
กราบไหวข้อพร เพื่อการศกึษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดูใบไมผ้ลภิายในวดัมตีน้บ๊วยนานาพนัธม์ากกวา่ 6,000 ตน้
เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทัว่บริเวณวดั ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้าม ีรูปหล่อววัเทพเจ้า 
นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชื่อทีว่่า ถ้าลูบหวัววัแล้วจะมปัีญญาดแีละมสีุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจงึพากนั
ลูบหวัววัตวันี้ด้วยความเอน็ดู  อสิระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สนิค้าของฝากของที่ระลกึที่เป็นสนิค้าพื้นเมอืงที่
รา้นคา้กวา่ 100 รา้นบรเิวณหน้าวดัรวมถงึรา้นขนมขึน้ชือ่อย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานทีท่ าจากถัว่แดงหอ่
แป้งขา้วเหนียวแล้วน าไปป้ิง หรอืจะเลอืกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ที่ท าจากกระดาษปั้นเป็นก้อนและระบาย
ตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญี่ปุ่ นเชือ่ว่า เป็นตุ๊กตาน าโชค 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ หมู่บ้านยฟุอิุน เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญี่ปุ่ น และเมอืงนี้มชีือ่เสยีง อกีอย่าง

ในเรื่องของน ้าพุรอ้น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงาม



อกีแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอนิ อกีทัง้ยงัมรี้านคา้ขายของพื้นเมอืง ผกัและผลไม้สด ของที่ระลกึ HANDMADE 
น่ารกัๆ มากมายและยงัมขีนมขึน้ชือ่อย่าง “โครอ็กเกะ” (มนัชบุเกลด็ขนมปังทอด)  

 
 

 
 แวะถ่ายรูป ทะเลสาบคินริน (KINRIN LAKE) เป็นทะเลสาบเลก็ๆในเมอืงยูฟุอนิ ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 

25 นาท ีน ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากน ้าพรุอ้นท าใหน้ ้าในสระอุ่นอยูต่ลอดเวลา และในตอนเชา้บรเิวณผวิน ้า
จะมไีอน ้าลอยขึน้มา เป็นอกีหนึ่งทะเลสาบทีส่วยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน ้าพรุ้อน (JIGOKU MEGURI) หรอื บ่อน ้าพุรอ้นขมุนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุรอ้น
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เชน่ ก ามะถนั แร่เหลก็ 
โซเดยีม คาร์บอเนต เรเดยีม เป็นต้น และร้อนเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้แล้วบ่อทัง้ 8 บ่อ กต็ัง้ชื่อให้น่ากลวัตาม
ลกัษณะภายนอกที่เหน็กนั ท่านจะได้พบกบั บ่อทะเลเดอืด ยูมิ จิโกก ุซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน ้าพุร้อนชื่อดงัของ
เมอืงเบปปุ เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมคีวามสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตัง้แต่
ทางเขา้เราจะเหน็ควนัขาวพวยพุ่งแทรกกอ้นหนิใหญ่ขึน้มาเสยีงดงัฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดนิเขา้ไปใกล้ๆ  จะ
รูส้กึไดถ้งึความรอ้นทีพุ่่งขึน้มาจากใตธ้รณี 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ ชิโนอิเกะ จิโกก ุบ่อนี้มสีแีดงคลา้ยกบัสขีองเลอืด เชือ่กนัวา่บ่อนี้อุดมดว้ยแร่ธาตุมากมาย จน

เกดิเป็นผลติภณัฑด์นิเหนียวสแีดงทีม่ปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรคผวิหนงัไดอ้กีด้วย ภายในยงัมรีา้นขาบของ
ทีร่ะลกึ ผงแร่ออนเซน็ทีส่ามารถน ากลบัไปแชท่ีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 



 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU 

บุฟเฟต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น หมู เน้ือววั ไก่ ไม่อัน้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มี
เมนูอ่ืนๆเช่น ซูชิ ราเมง สลดั ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

พกัท่ี     KAMENOI HOTEL BEPPU,หรือเทียบเท่า 
จากนัน้  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซนธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่

น ้าแร่ออนเซน ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีขึน้ 

 
 
DAY 3 ถนนมาเมะดามาชิ – ศาลเจ้าอกิุฮะอินาริ – โทซุพรีเม่ียม เอ้าทเ์ลต็ – DUTY FREE –  คาแนล

ซิต้ีฮากาตะ                                                                                                  (B/-/-)                          
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ ถนนมาเมะดามาชิ เป็นย่านเมอืงเก่าทีท่างรฐับาลรกัษาไว ้ เดนิบนถนนในย่านนี้จะเหน็บา้นไม้แบบ

ดัง้เดมิของญี่ปุ่ น รา้นอาหาร คาเฟ่เลก็ๆ และรา้นขายรองเทา้เกีย๊ะ ในสมยัเอโดะทีป่กครองโดยโชกุนโทคุกาวะ 
มาเมดะซึ่งเป็นเขตชมุชนเลก็ๆ ในเมอืงฮติะไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นสถานทีส่ าหรบัประชาชนทัว่ไป ในพืน้ทีน่ี้จะ
เรยีงรายไปดว้ยร้านค้า บ้านพกัอาศยั และร้านจ าหน่ายของที่ระลกึแบบโบราณซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึอดตีของทีน่ี่ 
ส่วนหนึ่งของพืน้ทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นย่านอนุรกัษ์กลุ่มอาคารโบราณทีส่ าคญั เขตชมุชนนี้ไดช้ือ่วา่เป็นย่านลติเตลิ
เกยีวโตของควิช ู

 น าท่านสู่ ศาลเจ้าอกิุฮะอินาริ (UKIHA INARI JINJA) ตระการตาดว้ยววิของประตูโทรอิ ิ91 ประตูที่ทอดยาว
เป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้ส าหรบัการถ่ายรูป แต่ศาลเจ้าแห่งนี้ยงัมปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานและโดดเด่น ถูก
สรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหแ้ก่เทพเจา้ 3 องคข์องเกยีวโต ไดแ้ก่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิและมตัสโึอะ ไทฉะ รวมถงึศาลเจา้
ดาไซฟุ เทนมนังุแห่งฟุกุโอกะก็ประทบัอยู่ศาลแห่งนี้ ศาลเจ้าด้านหน้าที่ท่านสามารถสกัการะได้ตัง้อยู่ ณ 



จุดสิ้นสุดของประตูโทรอิ ิพรที่ได้รบัจากศาลเจา้อุกฮิะ อนิารแิห่งนี้ไดแ้ก่ ความรุ่งเรอืงทางธุรกจิ พชืผลอนัอุดม
สมบูรณ์ ความปลอดภยัในการเดนิทาง สุขภาพ อายุยนืยาว และความส าเรจ็ดา้นการศกึษา 

 
 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท็ (TOSU PREMIUM OUTLET)   เป็นพื้นทีช่้

อปป้ิงเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ช ัน้น าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น COACH, 
ARMANI, TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และ
อื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปป้ิงได้ครบทัง้ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เครื่องส าอาง โดยแต่ละรา้นกจ็ะมโีปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ใหท้่านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิชน่ เครื่องส าอาง  

โฟมลา้งหน้า วติามนิต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 
 อิสระให้ท่านช้อปป้ิงคาแนลซิต้ีฮากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ริมน ้า

ภายในตวัเมอืงฟูกุโอกะ ทีม่คีวามเก๋ตรงดา้นในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจกลางหา้งแห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอก
ของห้างแห่งนี้กเ็ท่ห์อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของร้านค้ากม็ใีห้เลอืกชอ้ปเพลนิ ๆ กว่า 250 ร้าน มทีัง้ร้านที่มี
เฉพาะในญี่ปุ่ น ไปจนถงึร้านที่น าเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของห้างแห่งนี้มชีื่อเรยีกว่า “ราเมน 
สเตเดี่ยม” ที่มรีาเมนดงัๆ จากทัว่ทุกภูมภิาคของญี่ปุ่ นมารวมตวัให้ชมิกนัแบบไม่ต้องไปหาที่อื่นให้ล าบากอกี
ดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 



พกัท่ี  LAMP LIGHT BOOKS HOTEL FUKUOKAหรือเทียบเท่า 
 

DAY 4  อิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ได้ตามอธัยาศยั                                                          (B/-/-)                
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  ใหท้่านอสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั  

- พลาดไม่ได ้ถ่ายรูปเชค็อนิกบั RX-93FFΝ GUNDAM หรอืเรยีกสัน้ๆ วา่ V GUNDAM (นิวกนัดัม้) ประจ าการ
อยู่ทีห่น้าหา้งสรรพสนิคา้ MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA ความสูงถงึ 24.8 เมตร พลาด
ไม่ไดก้บัการปักหมดุ GUNDAM PARK FUKUOKA ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 4 ของศนูยก์ารคา้ เรยีกไดว้า่เป็นแหล่งกนัดัม้ที่
จดัเตม็ทกุอยา่ง ทัง้เรือ่งขอ้มูลต่าง ๆ ของกนัดัม้ ความบนัเทงิและความสนุกสนานแบบฉบบัสวนสนุกแนวกนัดัม้ 
และสนิคา้ทีเ่กีย่วกบักนัดัม้นานาชนิด มาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเรยีกวา่จบครบรส 

 
 

- วดัโทโชจ ิ(TOCHOJI TEMPLE) วดัทีเ่ป็นศนูยร์วมทางจติใจของผูค้นในเมอืงฟุกุโอกะแห่งนี้ ถูกสรา้งขึน้มา
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 806 โดยภายในเตม็ไปดว้ยศาสนสถานทีน่่าสนใจ และเป่ียมไปดว้ยประวตัศิาสตรม์ากมาย ไม่วา่จะ
เป็น พระพุทธรูปท าจากไมแ้กะสลกัขนาดใหญ่, เจดยีส์แีดงสด, หอไมโ้บราณ ฯลฯ 

ค่าเขา้ชม : เขา้ชมฟร ี
เวลาเปิด-ปิด : เปิดใหเ้ขา้ชมเวลา 09:00 น. – 17:00 น. 
ขอ้มูลการเดนิทาง : จาก HAKATA STATION (K11) สามารถเดนิไปยงั วดัโทโชจ ิไดเ้ลย ใชเ้วลาเดนิประมาณ 10 นาท ี



 
 

- ศาลเจา้คูชดิะ (KUSHIDA SHRINE)   ศาลเจา้ทีม่อีายุเก่าแก่กวา่ 1,200 ปี โดยเป็นทีป่ระดษิฐานของ โอ คูชดิะ 
ซงั (O-KUSHIDA-SAN) เทพเจา้ในศาสนาชนิโต ทีค่นในพืน้ทีเ่ชือ่วา่เป็นเทพจา้ทีค่อยปกป้องคุม้ครอง ความ
ปลอดภยัใหก้บับา้นเมอืงมาอย่างยาวนาน 

ค่าเขา้ชม : เขา้ชมฟร ี
เวลาเปิด-ปิด : เปิดใหเ้ขา้ชมเวลา 04:00 น. – 22:00 น. 
ขอ้มูลการเดนิทาง : จาก HAKATA STATION (K11) สามารถเดนิไปยงัศาลเจา้คูชดิะ ไดเ้ลย ใชเ้วลาเดนิประมาณ 13 
นาท ี

 
 
 
 



- หอคอยฟุกุโอกะ (FUKUOKA TOWER) หอคอยทีเ่ป็นแลนดม์ารก์หลกัประจ าอา่วฮากาตะ (HAKATA BAY) มี
ความสูงถงึ 234 เมตร โครงสรา้งอาคารเป็นรูปทรงสามเหลีย่มเรขาคณติ ซึ่งดา้นนอกจะปดูว้ยกระจกสฟ้ีาแบบ
ครึง่แผน่ ทัว่หอคอย ทีจ่ะส่งแสงสะทอ้นสฟ้ีา กลนืไปกบัทวิทศัน์โดยรอบอย่างสวยงาม กอ่นจะเขา้ไปในจุดชมววิ
ของหอคอย ซึง่เป็นไฮไลทส์ าคญั  

ค่าเขา้ชม : ค่าเขา้ชมภายในหอคอย 800 เยน 
เวลาเปิด-ปิด : เปิดใหเ้ขา้ไปเยีย่มชมภายในหอคอย เวลา 09:30 น. – 22:00 น. 
ขอ้มูลการเดนิทาง : จาก HAKATA STATION ใหข้ึน้รถไฟสาย KUKO SUBWAY LINE ทีส่ถานี HAKATA STATION 
(K11) ไปลงทีส่ถานี FUJISAKI STATION (K03) แลว้เดนิต่อไปอกีประมาณ 500 เมตร กจ็ะถงึหอคอยฟุกุโอกะ 

 
 

- ย่านยะไต ฮากาตะ (YATAI HAKATA) โซนขายอาหารขา้งทางทีม่ขีองกนิอร่อยๆ จากรา้นคา้เลก็ๆ ทีเ่รยีงราย
ตลอดทัง้ยา่น ใหอ้ารมณ์ประมาณสตรทีฟู้ดบา้นเรา ซึ่งค าวา่ ยะไต (YATAI) เป็นภาษาญี่ปุ่ นทีม่คีวามหมายวา่ 
แผงลอย หรอืซุ้มขายอาหารขนาดเลก็ เน้นขายอาหารกนิง่าย เป็นเมนูทีค่นทอ้งทีช่อบกนิกนั ซึ่งย่านยะไต ฮากา
ตะ กม็ใีหเ้ลอืกแบบจดัเตม็ ทัง้ฮากาตะราเมง (HAKATA RAMEN), หมอ้ไฟ (ODEN), ไกย่่าง (YAKITORI) ฯลฯ 
รวมถงึความเป็นกนัเอง ของบรรดาพอ่ครวั แมค่รวัในรา้น ท าใหส้ามารถไปนัง่กนิไดอ้ย่างสบายใจ ท่ามกลาง
บรรยากาศรมิน ้ายามค ่าคนื ซึ่งเหมาะแก่การมาหาอะไรกนิ หลงัจากไปเทีย่วมาทัง้วนัทีสุ่ด 

ค่าเขา้ชม : เขา้ชมฟร ี
เวลาเปิด-ปิด : เปิดใหเ้ขา้ชมเวลา 10:00 น. – 21:00 น. 
ขอ้มูลการเดนิทาง : จาก HAKATA STATION สามารถเดนิไปยงั ย่านยะไตฮากาตะ ไดเ้ลย ใชเ้วลาเดนิประมาณ 15 
นาท ี

 
 อิสระรบัประทานอาหารเท่ียงและเยน็ตามอธัยาศยั 
พกัท่ี  LAMP LIGHT BOOKS HOTEL FUKUOKAหรือเทียบเท่า 



DAY 5 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – กรงุทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                              (B/L/–)                
เช้า บริการอาหาร เมนูเบนโตะ 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 
08.25  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิ

ที ่VZ811   
12.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมอตัรา 
ท่านละ 

03-07 มกราคม 2566 25,999 25,999 5,500 
10-14 มกราคม 2566 25,999 25,999 5,500 
17-21 มกราคม 2566 25,999 25,999 5,500 
24-28 มกราคม 2566 25,999 25,999 5,500 
31 ม.ค.-04 ก.พ. 2566 25,999 25,999 5,500 
07-11 กมุภาพนัธ ์2566  25,999 25,999 5,500 
21-25 กมุภาพนัธ ์2566 25,999 25,999 5,500 
07-11 มีนาคม 2565 25,999 25,999 5,500 
14-18 มีนาคม 2565 25,999 25,999 5,500 
21-25 มีนาคม 2565 25,999 25,999 5,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 15,500 บาท 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  



- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของ
โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP 
เต็ม ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน
จะต้องช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 
รถบสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 
การเข้าประเทศญ่ีปุ่ นแนะน าให้มีการท าประกนัการเดินทาง โดยรายการน้ีไม่รวมประกนัการเดินทางท่ี
ครอบคลุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพ่ือช้ือประกนัได้ในราคาเร่ิมต้น 225 บาท 
(แผน EASY VISA) ประกนัคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจาก
อบุติัเหตุสงูสดุ 1,500,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอ่ืนๆ 
(เง่ือนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์) รายการน้ีไม่รวมประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงิน
รกัษาโควิด-19 
 



 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 



- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั
มากอ่น เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั  

- ค่าวีซ่า (ในกรณีท่ีมีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทัจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารส่วนตวั เชน่ ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใชใ้นการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดนิทาง หรอืเกบ็
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

https://bit.ly/3NVFrkV


เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอรต์และข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 40 วนั* กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกั
ค่าบริการยื่นวซ่ีาและจดัเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าตัว๋
เครื่องบนิ เป็นตน้ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซ่ีาและ
จดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใชจ้่ายอื่นๆตามจรงิเชน่ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าตัว๋เครื่องบนิ เป็นตน้ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ช าระแล้วทัง้หมด กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายทัง้หมด   

- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์ โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื
การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณใีดๆ
ทัง้สิน้ 

 



หมายเหต ุ 
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั
บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 



- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณี
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


