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 วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมิู 

 23.00 น.  คณะพรอ้มกนัที�  สนามบนิสวุรรณภมิู  ช ั�น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  สายการบนิ  เวยีตเจท็แอร ์(Vietjet Air)  เจา้หนา้ที� 

 ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิาร 

 ก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ�นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 20 นาท ี

 เนื�องจากตั �วเครื�องบนิของคณะเป็นตั �วช ั�นประหยดัพเิศษ ที�น ั �งอาจจะไมไ่ดน้ ั �งตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกช่วงที�น ั �งบน 

 เครื�องบนิไดใ้นคณะซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบนิ หากตอ้งการซื�อบรกิารเสรมิโปรดตดิต่อฝ่ายขาย 

 วนัที�สอง  สนามบนินาฮะ(โอกนิาว่า)-ผามนัซาโมะ-เกาะโคอรุ-ิหนิรูปหวัใจ-พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าชรุะอมิุ-หมู่บา้น 

 อเมรกินัมิฮามะ 

 02.00 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่  เกาะโอกนิาว่า ประเทศ  ญี�ปุ่ น  โดยสายการบนิ  เวยีตเจท็แอร ์(Vietjet Air)  ใช ้ เวลาเดนิทาง 

 ประมาณ 4 ช ั �วโมง 10 นาท ี **ไม่มีบรกิารอาหารและเครื�อง  ดื�มบนเครื�อง** 

 08.10 น.  เดนิทางถงึ  สนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาว่า  ประเทศ  ญี�ปุ่ น เวลาทอ้งถิ�นเรว็กวา่ประเทศไทย 2 ช ั �วโมง กรุณาปรบันาฬกิา 

 ของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อความสะดวกในการนดัหมาย  จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่  ผามนัซาโมะ (Cape 

 Manzamo)  จดุชมววิธรรมชาตทิี�ต ั�งอยู่ทางตอนเหนือของ  เกาะหลกัโอกนิาวะ มจีดุเด่นอยู่ที�โขดหนิธรรมชาตลิกัษณะ 

 คลา้ยชา้งบนหนา้ผาที�เกดิจากหนิปูนถกูนํ�าทะเลซดักดักร่อนจนเป็นรูปงวงชา้ง ชมววิทวิทศันท์ี�งดงามของนํ�าทะเลใสๆ 

 แห่งโอกนิาวะ เป็นอกีหนึ�งจดุเชค็อนิสาํหรบันกัท่องเที�ยวที�มาเยอืนโอกนิาวา่นี�  จากนั�นนาํท่านนั �งรถชมววิสะพาน  ยาวสอง 

 กโิลเมตรที�ทอดสู่  เกาะโคอรุ ิ (Kouri Island)  นาํท่าน  ชม  หนิรูปหวัใจ (Heart Rock)  ที�เกดิจากการกดัเซาะดว้ย  นํ �า 

 ทะเลดว้ยเวลานานหลายปีจนเกดิเป็นรูปร่างเหมอืนหวัใจที�สวยงามแปลกตาอย่างที�เหน็ 

 กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บ่าย  นาํท่านชม  พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าชรุะอมิุ (Okinawa  Churaumi Aquarium)  พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �าที�ใหญ่และดทีี�สุด  แห่ง 

 หนึ�งในญี�ปุ่ น เป็นจดุหมายท่องเที�ยวอนัดบั 1 ของเกาะโอกนิาวะโดยในแต่ละปีจะมผูีเ้ขา้เยี�ยมชมมากกวา่ 3 ลา้นคน จดุ 

 ไฮไลทข์องอควาเรยีมแห่งนี�คอืแทง็กน์ํ �า คุโรชโิอะ (Kuroshio Tank)  ซึ�งเป็น 1 ในแทง็กน์ํ �าที�ใหญ่ที�สุดของโลกซึ�ง  เป็นที� 

 อาศยัของดาวเด่นอย่างฉลามวาฬขนาดยาวถงึ 8.6 เมตร และปลากระเบนราหูแนวปะการงั แหวกวา่ยไปมาทาํใหรู้ส้กึได ้

 ถงึพลงัแห่งทอ้งทะเลและหลากหลายสิ�งมชีวีติใตน้ํ �าที�แหวกวา่ยใตส้มทุรในแถบโอกนิาวะแห่งนี� 
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 จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่  หมู่บา้นอเมรกินั มิฮามะ (Mihama American Village)  เป็นสถานที�มากไปดว้ยความ 

 บนัเทงิที�ทนัสมยัพรอ้มววิทวิทศันข์องเมอืงที�แปลกตาออกไปใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในอเมรกิา คุณสามารถเพลดิเพลนิ 

 กบัอาหารทอ้งถิ�นของโอกนิาวะ หรอืรา้นสเตก็แบบอเมรกินัแท ้ๆ  หรอืเลอืกชอ้ปปิ� งรา้นคา้ระดบัไฮเอนดต่์างๆ ในพื�นที�ตดิ 

 รมิทะเลที�เตม็ไปดว้ยความสนุกสนานแห่งนี� 

 เยน็  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 ที�พกั  Central Naha Hotel หรอืเทยีบเท่า ระดบั  3 ดาว  , เมืองโอกนิาว่า 

 วนั  ที�  สาม  ปราสาท  ชูร ิ -Duty  Free  -  โอ  กา  ชิ  โก  เตน็  -  โอ  กนิ  า  ว่า  เวลิด ์ -  ถํ�า  เกยี  ว  ค ุ เซ็น  โด  -  หมู่บา้น  อาณาจกัร  รวิกวิ  -  ชอ้ป  ปิ� ง 

 โคะคไุซ 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นนาํท่านสู่  ปราสาทชูร ิ (Shuri Castle)  ไมร่วมค่า  เขา้ชมดา้นใน ปราสาทแห่งนี� เมื�อประมาณ 450 ปีก่อน ไดร้บัการ 

 ขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.���� เคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรรวิกวิ และเป็นพระราชวงัในสมยันั�น โดย 

 เขตแดนอาณาจกัรรวิกวิครอบคลมุไปท ั �วหมูเ่กาะทางตะวนัตกเฉียงใตข้องญี�ปุ่ น สถานที�สาํคญัในบรเิวณปราสาท มปีระ 

 ตูซูเร ซึ�งเป็นทางเขา้ปราสาท และดา้นซา้ยของประตูจะมปีระตูหนิของศาลเจา้โซโนเฮยีง ถกูสรา้งขึ�นในปี พ.ศ.���� ดว้ย 

 ฝีมอืการแกะสลกัหนิปูนของช่างอาณาจกัรรวิกวิในสมยันั�น 

 จากนั�นนาํท่านสู่รา้น  ดิวตี�ฟร ี(Duty Free)  ใหท่้านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษ ีท ั�ง เสื�อผา้ นํ �าหอม ต่างๆมากมาย นาํท่าน 

 ชม  โอกาชิโกเตน็  (  Okashigoten)  รา้นขายขนมที�มชีื�อเสยีง  ในโอกนิาวา่ เป็นรา้นแรกที�เปิดขายทารต์มนัมว่ง ที�เป็นของ 

 ฝากยอดนิยมอย่างหนึ�งซึ�งใชว้ตัถดุบิที�ทาํจากธรรมชาตแิละเป็นผลผลติภายในทอ้งถิ�น ไมว่า่จะเป็นมนัมว่งหรอืสบัปะรด 

 นอกจากนั�นยงัมโีรงงานผลติทารต์มนัมว่งซึ�งเปิดใหน้กัท่องเที�ยวสามารถไปเยี�ยมชมได ้อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อ 

 ขนมเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

 กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 บ่าย  จากนั�นนาํท่านสู่  โอกนิาว่าเวลิด ์(Okinawa World)  เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�รวมถํ�าตามธรรมชาต ิหมูบ่า้นและสวน 

 สาธารณะเขา้ไวด้ว้ยกนั นาํท่านชม  ถํ�าเกยีวคเุซ็นโด  (Gyokusendo  Cave)  เป็นถํ�าที�มหีนิงอก หนิยอ้ยที�เกดิขึ�นตาม 

 ธรรมชาต ิอายุนานถงึ 300  ,  000 ปี ภายในถํ�ามคีวามยาวประมาณ  5 กโิลเมตรและเป็นถํ�าที�ยาวเป็นอนัดบัสองของ 

 ประเทศญี�ปุ่ น ภายในถํ�ามอีากาศที�เยน็ตลอดท ั�งปี ทางเดนิที�เปิดใหเ้ขา้ชมได ้850 เมตร มกีารจดัแสงไฟเพื�อเพิ�มความ 

 สวยงามใหท่้านไดเ้ลอืกชมตามอธัยาศยั  นาํท่านชม  หมู่บา้น  อาณาจกัรรวิกวิ  สมัผสับรรยากาศของหมูบ่า้นรวิกวิโบราณ 

 ท่านจะไดพ้บกบังานศิลปหตัถกรรมพื�นบา้นหลากหลาย ต ั�งแต่การเป่าแกว้ เครื�องปั�นดนิเผา การทอและยอ้มผา้ การทาํ 

 กระดาษ หรอืการทาํเครื�องดนตรพีื�นเมอืง เป็นตน้ จากนั�นน่านสู่ย่าน  ถนนโคะคไุซ (Kokusai Street)  เป็นถนนสาย 

 หลกัของเมอืงนาฮะ ถนนชอ้ปปิ� งที�ไดร้บัฉายาวา่เป็นถนน�ไมลม์หศัจรรย ์ ซึ�งตลอดสองขา้งทางเตม็ไปดว้ย รา้นขาย 

 เสื�อผา้ หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของเก่า รา้นของที�ระลกึ รา้นอาหาร และรา้นของฝากมากมาย ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปปิ� ง 

 ตามอธัยาศยั 

 เยน็  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 ที�พกั  Central Naha Hotel หรอืเทยีบเท่า ระดบั  3 ดาว  , เมืองโอกนิาว่า 

 วนัที�สี�  อสิระท่องเที�ยวตามอธัยาศยั  (  FREE DAY) 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 ที�พกั  Central Naha Hotel หรอืเทยีบเท่า ระดบั  3 ดาว  , เมืองโอกนิาว่า 

 วนัที�หา้  โรงแรม-สนามบนินาฮา (โอกนิาวะ) – สนามบนิสวุรรณภมิู (กรุงเทพฯ) 

 นาํท่านเดนิทางสู่  สนามบนินาฮา  เพื�อเดนิทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ 

 09.30 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่  สนามบนิสวุรรณภมิู  โดยสายการบนิ  เวยีตเจท็แอร ์(Vietjet Air)  ใชเ้วลาเดนิ  ทาง 

 ประมาณ 4 ช ั �วโมง 30 นาท ี **ไม่มีบรกิารอาหารและเครื�อง  ดื�มบนเครื�อง** 

 12.00  น.  เดนิทางถงึ  สนามบนิดอนเมือง  โดยสวสัดภิาพ พรอ้ม  ดว้ยความประทบัใจ 

 **************************************** 

 อตัราค่าบรกิาร 

 FIN JAPAN โอกนิาว่า 5 วนั 3 คนื  -  VZ 

 กาํหนดการเดินทาง 
 ราคาผูใ้หญ่ 

 พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) 

 ราคาไม่รวม 

 ต ั �วเครื�องบนิ(JOINLAND) 
 ราคาพกัเดี�ยว 

 เดินทางเดือน  มีนาคม 2566 

 08 - 12  มีนาคม 2566  22,990.-  12,990  6,900 

 15 - 19  มีนาคม 2566  22,990.-  12,990  6,900 

 22 - 26  มีนาคม 2566  23,990.-  12,990  6,900 
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 29  มีนาคม-�� เมษายน 66  24,990.-  12,990  6,900 

 เดินทางเดือน  เมษายน 2566 

 05 - 09  เมษายน 2566  25,990.-  13,990  7,900 

 12 - 16  เมษายน 2566  30,990.-  17,990  7,900 

 19 - 22  เมษายน 2566  24,990.-  12,990  6,900 

 26 - 30  เมษายน 2566  24,990.-  12,990  6,900 

 เดินทางเดือน  พฤษภาคม  2566 

 03 - 07 พฤษภาคม  2566  25,990.-  13,990  7,900 

 10 - 14 พฤษภาคม  2566  25,990.-  13,990  7,900 

 ราคาเด็กทารกอายตุํ �ากว่า 2 ปี (INFANT) ท่านละ 7,000 บาท 

 อตัราค่าบรกิารนี� รวม 

 ●  ค่าบตัรโดยสารช ั�นประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที�ระบใุนรายการ 

 ●  ค่านํ �าหนกัสมัภาระถอืขึ�นเครื�อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเที�ยวบนิ 

 ●  ค่านํ �าหนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื�องท่านละ 20 กโิลกรมั 

 ●  ค่ารถนาํเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

 ●  ค่าที�พกัตามรายการที�ระบ ุพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิ�มค่าพกัหอ้งเดี�ยว  * 

 หากหอ้งพกัแบบเตยีงคู่มไีมเ่พยีงพอ ทางบรษิทัจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนเป็นเตยีงเดี�ยว 

 ●  ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื�อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ●  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบใุนรายการ 

 ●  ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี 

 อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

 ●  ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทาง 

 ●  ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% (เฉพาะค่าบรกิารเท่านั�น) 

 อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
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 ●  ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารที�เกี�ยวขอ้งของผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว 

 ●  ค่าภาษนีํ �ามนัเชื�อเพลงิในกรณีที�สายการบนิมปีระกาศเกบ็เพิ�มเตมิ 

 ●  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

 ●  ค่าอาหารบนเครื�องบนิ, ค่าเลอืกที�น ั �งบนเครื�องบนิ 

 ●  ค่าบรกิารโหลดกระเป๋าส่วนเกนิ 

 ●  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษนอก 

 รายการ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ●  ค่าอาหารพเิศษส ั �งเพิ�มเตมิ เช่น อาหารเจ, มงัสวริตั,ิ อาหารฮาลาล หรอื อาหารพเิศษทางโภชนาการ 

 ●  ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 

 การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งซึ�งนอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ●  ค่าประกนัสุขภาพ COVID-19 

 ●  ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ช ั �วโมง หรอื ATK 24 ช ั �วโมง 

 ●  ค่าอาหารมื�ออสิระ 

 ●  ค่ารถวนัอสิระท่องเที�ยวตามอธัยาศยั 

 ●  ค่าทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท ต่อท่าน 

 เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 1.  กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั�น โดยส่งอเีมลร์ายชื�อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

 เพื�อยนัการจองที�น ั �ง พรอ้มชาํระ  มดัจาํท่านละ 15,000  บาท 

 2.  ค่าทวัรส่์วนที�เหลอื บรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็เงนิค่าทวัรท์ ั�งหมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนั�นบรษิทั 

 ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคนืเงนิท ั�งหมดหรอืตามค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ 

 3.  เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ท ั�งหมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขการใหบ้รกิารที�ได ้

 ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี�ท ั�งหมดนี�แลว้ 

 เอกสารที�ใชใ้นการเดินทาง 

 1.  พาสปอรต์ 

 2.  ใบรบัรองการฉีดวคัซนีโควดิ (3 เขม็) ยี�หอ้ตามที�องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

 3.  สาํหรบัลูกคา้ที�ยงัไมไ่ดร้บัวคัซนีหรอืไดร้บัวคัซนีชนิดที�ไมไ่ดร้บัการรบัรองจากองคก์ารอนามยัโลก 

 ยงัคงตอ้งแสดงผลตรวจหาเชื�อโควดิ-�� ดว้ยวธิ ีRT-PCR ภายใน 72 ช ั �วโมง ก่อนออกเดนิทาง 

 4.  ลงทะเบยีนเวบ็ไซต ์VISIT JAPAN 

 เงื�อนไขการยกเลกิ 

 ***เงื�อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจินําเที�ยวและมคัคเุทศก*์** 

 🗶  แจง้  ยกเลกิ  การ  เดนิ  ทาง  ก่อน  30  วนั  คนื  เงนิ  ค่า  ทวัร ์ 100%  โดย  หกั  ค่า  ใช ้ จ่าย  ที�  เกดิ  ขึ�น  จรงิ  ไดแ้ก่  ค่า  มดัจาํ  รถ  บสั  ,  ค่า  มดัจาํ  โรงแรม 

 ที�พกั, ค่ามดัจาํรา้นอาหาร และ ค่าบรกิาร 
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 🗶  แจง้  ยกเลกิ  ก่อน  การ  เดนิ  ทาง  15  วนั  คนื  เงนิ  ค่า  ทวัร ์  50%  โดย  หกั  ค่า  ใช ้ จ่าย  ที�  เกดิ  ขึ�น  จรงิ  ไดแ้ก่  ค่า  มดัจาํ  รถ  บสั  ,  ค่า  มดัจาํ  โรงแรม 

 ที�พกั, ค่ามดัจาํรา้นอาหาร และ ค่าบรกิาร 

 🗶  แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิเตม็จาํนวน 

 **ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ท ั�งสิ�น 

 ** 

 เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
 1  .  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  เปลี�ยนแปลง  ราคา  และ  เงื�อนไข  ต่าง  ๆ   โดย  ไม ่ ตอ้ง  แจง้  ให ้ ทราบ  ลว่ง  หนา้  ท ั�งนี�  ให ้ ขึ�น  อยู่  กบั  ดุลยพนิิจ  ขอ 

 งบ  ร ิ ษทัฯ  เท่านั�น  อกี  ท ั�ง  ขอ้  สรุป  และ  ขอ้  ตดัสนิ  ใด  ๆ   ขอ  งบ  ร ิ ษทัฯ  ให ้ ถอื  เป็น  ขอ้  ยุต ิ สิ�น  สุด  สมบูรณ ์  หาก  ท่าน  ได ้ ชาํระ  เงนิ  ค่า  บรกิาร  มา 

 แลว้ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงื�อนไขการใหบ้รกิารขอ้อื�นๆที�ไดร้ะบมุาท ั�งหมดนี�แลว้ 

 2  .  โปรแกรม  ทวัร ์ นี�  จะ  สามารถ  ออก  เดนิ  ทาง  ได ้ ตอ้ง  ม ี จาํนวน  ผู ้ เดนิ  ทาง  ข ั�น  ตํ �า  10  ท่าน  รวม  ใน  คณะ  ตาม  ที�  กาํหนด  ไว ้ เท่านั�น  หาก  ม ี จาํนวน 

 ผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง 

 3  .  โปรแกรม  ทวัร ์ นี�  จะ  สามารถ  ออก  เดนิ  ทาง  ได ้ ตอ้ง  ม ี จาํนวน  ผู ้ เดนิ  ทาง  ข ั�น  ตํ �า  30  ท่าน  รวม  ใน  คณะ  ตาม  ที�  กาํหนด  ไว ้ เท่านั�น  หาก  ม ี

 จาํนวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง 

 ● กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน  ตอ้งเพิ�มเงนิท่าน  ละ 4,000 บาท 

 ● กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่าน  ตอ้งเพิ�มเงนิท่าน  ละ 3,500 บาท 

 ● กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 20 – 29 ท่าน  ตอ้งเพิ�มเงนิท่าน  ละ 2,000 บาท 

 4  .  เนื�องจาก  เป็น  ราคา  โปร  โม  ช ั �  นบตัร  โดยสาร  ช ั�น  ประหยดั  พเิศษ  ของ  เที�ยว  บนิ  ปกต ิ และ  เที�ยว  บนิ  เช่า  เหมา  ลาํ  ทาง  บรษิทั  จะ  ทาํการ  ออก 

 บตัร  โดยสาร  ทนัท ี เมื�อ  คณะ  ม ี จาํนวน  ข ั�น  ตํ �า  10  ท่าน  ไม ่ สามารถ  เปลี�ยนแปลง  ชื�อ  ผู ้ เดนิ  ทาง  และ  กาํหนดการ  เดนิ  ทาง  ได ้  หาก  ท่าน 

 ตอ้งการ  เปลี�ยนแปลง  จะ  ตอ้ง  เสยี  ค่า  ธรรมเนียม  ตาม  ที�  สาย  การ  บนิ  กาํหนด  และ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  เปลี�ยนแปลง  เที�ยว  บนิ  เวลา 

 กาํหนดการเดนิทางของเที�ยวบนิ ตามขอ้กาํหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 �.บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร,์เที�ยวบนิ,สายการบนิและที�น ั �งบนรถนาํเที�ยวตามความ 

 เหมาะ  สม  ให ้ สอดคลอ้ง  กบั  สถานการณ ์ ขอ้  จาํกดั  ดา้น  ภมู ิ อากาศ  ,  จาํนวน  ที�  นั �ง  ของ  ช ั�น  ประหยดั  พเิศษ  ของ  สาย  การ  บนิ  และ  เวลา  ณ  วนั 

 ที�เดนิทางจรงิ ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 6  .  ใน  ระหวา่ง  การ  ท่อง  เที�ยว  นี�  หาก  ท่าน  ไม ่ ใช ้ บรกิาร  ใดๆ  ไม ่ วา่  ท ั�งหมด  หรอื  บาง  ส่วน  ถอืวา่  ท่าน  สละ  สทิธิ�  ไม ่ สามารถ  เรยีก  รอ้งขอ  คนื  ค่า 

 บรกิารได ้

 7  .  ค่า  บรกิาร  ที�  ท่าน  ชาํระ  กบั  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  เป็นการ  ชาํระ  แบบ  เหมา  ขาด  และ  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  ได ้ ชาํระ  ให ้ กบั  บรษิทัฯ  ตวัแทน  แต่ละ  แห่ง  แบบ 

 เหมาขาดเช่นกนัดงันั�นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้

 8  .  กรณี  เกดิ  ความ  ผดิ  พลาด  จาก  ตวัแทน  หรอื  หน่วย  งาน  ที�  เกี�ยวขอ้ง  จน  ม ี การ  ยกเลกิ  ลา่ชา้  เปลี�ยนแปลง  การ  บรกิาร  จาก  สาย  การ  บนิ 

 บรษิทั  ขนส่ง  หรอื  หน่วย  งาน  ที�  ให ้ บรกิาร  บรษิทัฯ  จะ  ดาํเนิน  โดย  สุด  ความ  สามารถ  ที�  จะ  จดั  บรกิาร  ทวัร ์ อื�น  ทดแทน  ให ้ แต่  จะ  ไม ่ คนื  เงนิ 

 ใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั�น ๆ 

 9  .  ผู ้ เดนิ  ทาง  ตอ้ง  ใช ้ วจิารณญาณ  ส่วน  ตวั  และ  รบั  ผดิ  ชอบ  ต่อ  การ  ตดัสนิ  ใจ  ใน  การ  เลอืก  ซื�อ  สนิคา้  ต่าง  ๆ   ใน  ระหวา่ง  การ  เดนิ  ทาง  ท่อง  เที�ยว 

 ดว้ย  ตวั  ท่าน  เอง  บรษิทัฯ  จะ  ไม ่ สามารถ  รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   หาก  เกดิ  ความ  ไม ่ พงึ  พอใจ  ใน  สนิคา้  ที�  ผู ้ เดนิ  ทาง  ได ้ ซื�อ  ระหวา่ง  การ  เดนิ  ทาง  ท่อง 

 เที�ยวนี� 
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 10  .  ผู ้ เดนิ  ทาง  ตอ้ง  รบั  ผดิ  ชอบ  ต่อ  การ  จดั  เกบ็  และ  ดูแล  ทรพัยส์นิ  ส่วน  ตวั  ของ  ม ี ค่า  ต่าง  ๆ   อย่าง  ระมดัระวงั  บรษิทัฯ  จะ  ไม ่ สามารถ  รบั 

 ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   หาก  เกดิ  การ  สูญหาย  ของ  ทรพัยส์นิ  ส่วน  ตวั  ของ  ม ี ค่า  ต่าง  ๆ   ระหวา่ง  การ  เดนิ  ทาง  ท่อง  เที�ยว  อนั  ม ี สาเหต ุ มา  จาก  ผู ้ เดนิ 

 ทาง 

 11  .  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ที�  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ค่า  เสยี  หาย  ใน  เหตกุารณ ์ ที�  เกดิ  จาก  การ  ยกเลกิ  หรอื  ความ  ลา่ชา้  ของ  สาย  การ  บนิ  ภยั 

 ธรรมชาต ิ  การ  นดั  หยุด  งาน  การ  จลาจล  การ  ปฏวิตั ิ  รฐัประหาร  โรค  ระบาด  ที�  อยู่  นอก  เหนือ  การ  ควบคุม  ของ  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  หรอื  ค่า  ใช ้

 จ่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

 12  .  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ที�  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   ต่อ  การ  ไม ่ เป็น  ไป  ตาม  ความ  คาด  หวงั  และ  ความ  ไม ่ พงึ  พอใจ  ของ  ผู ้ เดนิ  ทาง  ที� 

 เกี�ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 

 13  .  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   ท ั�ง  สิ�น  หาก  ผู ้ เดนิ  ทาง  ประสบ  เหต ุ สภาวะ  ฉุกเฉิน  จาก  โรค  ประจาํ  ตวั  ซึ�ง  ไม ่ ได ้ เกดิ  จาก  อบุตัเิหต ุ ใน 

 รายการท่องเที�ยว (ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 14  .  ใน  กรณี  ผู ้ เดนิ  ทาง  ที�  ตอ้งการ  ความ  ช่วย  เหลอื  เป็น  พเิศษ  เช่น  การ  ขอ  ใช ้ วลี  แชร ์ ที�  สนาม  บนิ  กรุณา  แจ ้ งบ  ร ิ ษทัฯ  อย่าง  นอ้ย  7  วนั  ก่อน 

 การเดนิทาง หรอืต ั�งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 15  .  กรณี  ที�  ผู ้ เดนิ  ทาง  ตอ้ง  ออก  บตัร  โดยสาร  ภายใน  ประเทศ  เช่น  ต ั �ว  เครื�อง  บนิ  ,  ต ั �ว  รถ  ทวัร ์  ,  ต ั �ว  รถไฟ  กรุณา  ตดิต่อ  สอบถาม  เพื�อ 

 ยนืยนั  กบั  เจา้  หนา้ที�  ก่อน  ทกุ  คร ั�ง  ก่อน  ออก  บตัร  โดยสาร  โดย  ใน  ส่วน  นี�  หาก  เกดิ  ความ  เสยี  หาย  ใดๆ  บรษิทั  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  ไม ่ รบั  ผดิ 

 ชอบค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นใดๆท ั�งสิ�น 

 16  .  ทาง  บรษิทั  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ที�  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  หาก  ผู ้ เดนิ  ทาง  ไม ่ ปฏบิตั ิ ตาม  ขอ้  กาํหนด  มาตรการ  ควบคุม  โรค  การ  แพร่  ระบาด 

 COVID-19 บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นใดๆท ั�งสิ�น 

 17  .  กรณี  ใช ้ หนงัสอืเดนิทาง  ราชการ  (  เลม่  นํ �าเงนิ  )  เดนิ  ทาง  เพื�อ  การ  ท่อง  เที�ยว  กบั  คณะ  ทวัร ์  หาก  ท่าน  ถกู  ปฏเิสธ  ใน  การ  เขา้  -  ออก  ประเทศ  ใด 

 ๆ  กต็ามทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ั�งสิ�น 

 18  .  กรณี  ที�  ท่าน  ตอ้ง  ออก  ต ั �ว  การ  เดนิ  ทาง  ทกุ  ประเภท  กรุณา  สอบถาม  ที�  เจา้  หนา้ที�  ทกุ  คร ั�ง  ก่อน  ทาํการ  ออก  ต ั �ว  เนื�องจาก  สาย  การ  บนิ  อาจ  ม ี

 การ  ปรบั  เปลี�ยน  ไฟล ์ ทบนิ  หรอื  เวลา  บนิ  โดย  ไม ่ ได ้ แจง้  ให ้ ทราบ  ลว่ง  หนา้  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ใดๆ  ใน  กรณี  ที�  ท่าน  ออก  ต ั �ว 

 ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 

 รบกวนอา่นทาํความเขา้ใจเงื�อนไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพื�อประโยชนสู์งสดุของตวัท่าน 
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