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บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ810 BKK(สวุรรณภมิู) – FUK(ฟกุโุอกะ) 00.45 – 08.10 

VZ811 DOH(ฟกุโุอกะ) – BKK(สวุรรณภมิู) 08.55 – 12.35 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 



 
 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)             (-/-/-) 
21.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI 

VIETJET โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ 
หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
DAY 2 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ศาลเจ้ายโูทค ุอินาริ – พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู – 

สวนสนัติภาพ – ช้อปป้ิงถนนคนเดินฮามาโนมาจิ                                            (–/L/–)              
00.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ810 
08.10 เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดาไซฟ ุแลว้น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงังุ (TENMANGU SHRINE) วดัชนิโตเก่าแก่

และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนีักเรยีนนิสติ นักศกึษามากราบไหว้
ขอพร เพื่อการศกึษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดูใบไมผ้ลภิายในวดัมตี้นบ๊วยนานาพนัธม์ากกว่า 6,000 ต้นเจรญิเตบิโต
อยา่งหนาแน่นทัว่บรเิวณวดั ใหบ้รรยากาศทีแ่สนรื่นรมย ์ดา้นหน้าศาลเจา้ม ีรปูหล่อววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยูบ่นแท่น
ดว้ยความเชื่อทีว่่า ถ้าลูบหวัววัแลว้จะมปีญัญาดแีละมสีุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจงึพากนัลูบหวัววัตวัน้ีดว้ยความ
เอน็ดู  อสิระใหท้่านได ้“ชมและซือ้” สนิคา้ของฝากของที่ระลกึทีเ่ป็นสนิค้าพื้นเมอืงที่รา้นค้ากว่า 100 รา้นบรเิวณ
หน้าวดัรวมถงึรา้นขนมขึน้ชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ท าจากถัง่แดงห่อแป้งขา้วเหนียวแล้วน าไปป้ิง 
หรอืจะเลอืกซือ้ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ทีท่ าจากกระดาษป ัน้เป็นก้อนและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่า 
เป็นตุ๊กตาน าโชค 

 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัซากะ (SAGA) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกาะควิชูที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของธรรมชาตบิรเิวณ

ชายฝ ัง่ทีส่วยงาม และมปีระวตัศิาสตรใ์นเรือ่งของเครือ่งป ัน้ดนิเผาทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่น 
 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต 

ประจ าตระกูลนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมา



จาก ศาลเจา้ฟุชมิอินิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก ิด้านบนของตวัศาลเจา้ ก็เป็นจุดชมววิที่
สวยงามอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะ
เปลีย่นเป็นสสีม้แดง ส่วนหน้าศาลเจา้กย็งัมสีะพานสแีดงคู่กบัแม่น ้าสายเลก็ๆเป็นจุดถ่ายภาพทีส่วยงามเลยทเีดยีว  
ศาลเจ้าแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของเทพเจ้าศกัดิส์ ิทธิ ์ที่ประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเกี่ยวกบัการเก็บเกี่ยว 
ความส าเรจ็ดา้นธุรกจิ และความปลอดภยั อกีทัง้ศาลเจา้แห่งนี้ยงัเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกมิโมโน" 

 
 น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM) ภายในได้เก็บ

รวบรวมเหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง ๆ ทัง้ยงัมี
เรยีงล าดบัเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีห่งความหายนะ ไปจนถงึภาพถ่ายอาคารบา้นเรอืนที่
พงัยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติแต่ต้องทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคเีมยี (มะเรง็
เมด็เลอืดขาว) ทีค่่อย ๆ ครา่ชวีติผูค้นเหล่านัน้ไปอกีจ านวนมากมาจดัแสดงไว ้เรยีกไดว้่าเป็นพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็น
สิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่  

 แล้วน าท่านชม สวนสนัติภาพนางาซากิ (NAGASAKI PEACE PARK) ในการก่อตัง้สวนสนัติภาพแห่งนี้ ถูก
จดัสรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิ้งระเบดิปรมาณูที่ชื่อว่า FAT MAN เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ที่ท าลาย
เกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งน้ีมรีปูป ัน้เกี่ยวกบัสนัตภิาพมากมาย โดย
ทีด่า้นหลงัของสวนจะมเีสาสดี าทีเ่ป็นตวัชีต้ าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื่อของเหยือ่ในครัง้นัน้
ดว้ย  



 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
พกัท่ี  TOYOKO INN HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า 
 
DAY 3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเม่ียม เอ้าทเ์ลต็ – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปป ุ

                                                                                                                         (B/–/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI BRIGDE) หรอืทีรู่จ้กัในอกีชื่อว่า “สะพานมากาเนะบา

ช”ิ ตัง้อยูท่ีใ่นตวัเมอืงนางาซากใินจงัหวดันางาซาก ิโดยทีช่ื่อของสะพานอย่างมากาเนะบาช ิ(MEGANEBASHI)นัน้
สามารถแปลตรงๆตวัว่า กระจกนัน่เอง หลายๆคนอาจจะสงสยัว่าท าไมถงึเรยีกว่าสะพานแว่นตามากาเนะบาช ิซึง่ก็
มาจากลกัษณะของตวัสะพานนี่แหล่ะ ด้วยลกัษณะที่เป็นรูปครึง่วงกลม 2 วงตดิกนัเมื่อมองสะท้อนน ้าจะเหน็เป็น
วงกลมเตม็วง 2 วง ซึง่เป็นเรือ่งน่าตื่นตาส าหรบัคนในสมยันัน้ อกีทัง้ยงัมรีปูรา่งคลา้ยๆกบัแว่นตาทีก่ลายมาเป็นชื่อ
เรยีกที่คุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพยีงแค่ความโดดเด่นของตวัสะพานเท่านัน้ สะพานหนิสะพานแรกของประเทศ
ญีปุ่น่อกีดว้ย 



 
น าท่านสู่ เกาะเดจิมะ (DEJIMA ISLAND) เกาะเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เกาะแห่งนี้มรีูปร่างหน้าตาเมื่อพดั 
สรา้งขึน้เพื่อจ ากดัอาณาเขตใหแ้ก่ชาวยุโรปทีเ่ขา้มาท าการคา้ขายในเมอืงนางาซาก ิหรอืเรยีกไดว้่าเป็นการป้องกนั
การแพร่กระจายของศาสนาครสิต์และเป็นการจดัระเบยีบใหช้าวยุโรปอยู่ในเฉพาะพื้นทีข่องตวัเอง ทีแ่ห่งนี้ถอืเป็น
สถานทีท่ีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ่งเลยกว็่าได ้ในสมยัก่อนเดจมิะใชเ้ป็นจุดแลกเปลีย่นท าการคา้ระหว่าง
ญี่ปุ่นและยุโรป ในสมยัปิดประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นบ้านของชาวยุโรป ภายในมกีารจดัวางและแสดงขอ้มูล เรื่องราว
และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในสมยันัน้ และมกีารจ าลองวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวยุโรปอย่างโปรตุเกสหรอื
ฮอลนัดาดว้ย 

 จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าแบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท็ (TOSU PREMIUM OUTLET)   เป็นพื้นที่ช้อป
ป้ิงเอ้าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนด์ทอ้งถิน่มากกว่า 150 รา้น เช่น COACH, ARMANI, 
TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และอื่นๆอกีมากมาย 
สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแต่ละ
รา้นกจ็ะมโีปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
 น าท่านสู๋ ถนนมาเมะดามาชิ เป็นย่านเมอืงเก่าทีท่างรฐับาลรกัษาไว ้เดนิบนถนนในยา่นน้ีจะเหน็บา้นไมแ้บบ

ดัง้เดมิของญีปุ่่น รา้นอาหาร คาเฟ่เลก็ๆ และรา้นขายรองเทา้เกีย๊ะ ในสมยัเอโดะทีป่กครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มา
เมดะซึง่เป็นเขตชุมชนเลก็ๆ ในเมอืงฮติะไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นสถานทีส่ าหรบัประชาชนทัว่ไป ในพืน้ทีน่ี้จะเรยีง
รายไปดว้ยรา้นคา้ บา้นพกัอาศยั และรา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึแบบโบราณซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึอดตีของทีน่ี่ ส่วนหนึ่ง
ของพืน้ทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นยา่นอนุรกัษ์กลุ่มอาคารโบราณทีส่ าคญั เขตชุมชนน้ีไดช้ื่อว่าเป็นยา่นลติเตลิเกยีวโตของ
ควิช ู



เดนิทางสู่ เมืองเบปปุ ตัง้อยู่บนชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกของเกาะควิชูเป็นเมอืงแห่งบ่อน ้าแร่ทีเ่ป็นบ่อโคลน จดัเป็น
เมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแรม่ากทีสุ่ดนกัท่องเทีย่วสามารถลองแช่น ้าแร่หลายหลากชนิดได้ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัท่ี  BEPPU STATION ONSEN HOTEL , BEPPU หรือเทียบเท่า 

**จากนัน้พกัผ่อนและผ่อนคลายอริยิาบถกบัการ “แช่ออนเซน็” การแช่น ้าแร่ทีค่นญี่ปุ่นเชื่อกนัว่าจะช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวยีนของโลหติและช่วยใหผ้วิพรรณดขีึน้** 

 
DAY 4 ชมบอ่น ้าร้อน จิโกก ุ– หมู่บา้นยฟูอิุน – ศาลเจ้าอกิุฮะอินาริ – เมืองฟคุโุอกะ – คาแนลซิต้ี                       

                                                                                                                         (B/L/–) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน ้าพรุ้อน (JIGOKU MEGURI) หรอื บ่อน ้าพุรอ้นขมุนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่

เกิดขึ้น ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น ก ามะถนั แร่เหล็ก โซเดยีม 
คาร์บอเนต เรเดยีม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตัง้ชื่อให้น่ากลวัตามลกัษณะ
ภายนอกที่เหน็กนั ท่านจะได้พบกบั บ่อทะเลเดอืด ยูมิ-จิโกก ุซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน ้าพุรอ้นชื่อดงัของเมอืงเบปปุ 
เป็นบ่อทีน่กัท่องเทีย่วนิยมไปชมมากทีสุ่ดเพราะมคีวามสวยงามดเูป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตัง้แต่ทางเขา้เราจะเหน็
ควนัขาวพวยพุ่งแทรกกอ้นหนิใหญ่ขึน้มาเสยีงดงัฟู่ๆๆ อยูต่ลอดเวลา เมือ่เดนิเขา้ไปใกล้ๆ  จะรูส้กึไดถ้งึความรอ้นที่
พุ่งขึน้มาจากใตธ้รณ ี

 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ชิโนอิเกะ จิโกก ุบ่อนี้มสีแีดงคลา้ยกบัสขีองเลอืด เชื่อกนัว่าบ่อนี้อุดมดว้ยแร่ธาตุมากมาย 

จนเกดิเป็นผลติภณัฑด์นิเหนียวสแีดงทีม่ปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรคผวิหนังไดอ้กีดว้ย ภายในยงัมรีา้นขาบของที่
ระลกึ ผงแรอ่อนเซน็ทีส่ามารถน ากลบัไปแช่ทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 



 
 น าท่านเขา้สู่ หมู่บ้านยุฟอิุน เป็นต้นแบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมอืงน้ีมชีื่อเสยีง อกีอย่างใน

เรื่องของน ้าพุรอ้น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสทีี่งดงามอกี
แห่งหนึ่งของหมู่บา้นยฟููอนิ อกีทัง้ยงัมรีา้นคา้ขายของพืน้เมอืง ผกัและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ HANDMADE น่ารกัๆ 
มากมายและยงัมขีนมขึน้ชื่ออยา่ง "โครอ็กเกะ" (มนัชุบเกลด็ขนมปงัทอด) 

 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่ ศาลเจ้าอกิุฮะอินาริ (UKIHA INARI JINJA) ตระการตาดว้ยววิของประตูโทรอิ ิ91 ประตูทีท่อดยาวเป็น

สถานที่ที่พลาดไม่ได้ส าหรบัการถ่ายรูป แต่ศาลเจา้แห่งนี้ยงัมปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและโดดเด่น ถูกสรา้งขึน้
เพื่ออุทศิให้แก่เทพเจา้ 3 องค์ของเกยีวโต ได้แก่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิและมตัสโึอะ ไทฉะ รวมถงึศาลเจา้ดาไซฟุ 
เทนมนังุแห่งฟุกุโอกะก็ประทบัอยู่ศาลแห่งนี้ ศาลเจ้าด้านหน้าที่ท่านสามารถสกัการะได้ตัง้อยู่ ณ จุดสิ้นสุดของ
ประตูโทรอิ ิพรที่ได้รบัจากศาลเจา้อุกฮิะ อนิารแิห่งนี้ได้แก่ ความรุ่งเรอืงทางธุรกจิ พชืผลอนัอุดมสมบูรณ์ ความ
ปลอดภยัในการเดนิทาง สุขภาพ อายยุนืยาว และความส าเรจ็ดา้นการศกึษา 



 
 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิช่น เครื่องส าอางค ์ 

โฟมลา้งหน้า วติามนิต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 
 อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (TENJIN) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง

ความสุขเลยทเีดยีว เนื่องจากย่านนี้มใีห้เลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้ค้าต่างๆ ที่เรยีงรายอยู่
เตม็สองขา้งฝ ัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย สนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนิด 
ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนงัสอื เครือ่งส าอางคต่์างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 

 น าท่านไปยงั คาแนลซิต้ีฮากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่รมิน ้าภายในตวัเมอืง
ฟูกุโอกะ ทีม่คีวามเก๋ตรงดา้นในมกีารขดุคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนี้ แค่รปูรา่งภายนอกของหา้งแห่งนี้กเ็ท่ห์
อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของรา้นค้าก็มใีห้เลอืกช้อปเพลนิ ๆ กว่า 250 รา้น มทีัง้รา้นที่มเีฉพาะในญี่ปุ่น ไปจนถงึ
รา้นที่น าเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของห้างแห่งนี้มชีื่อเรยีกว่า “ราเมน สเตเดี่ยม” ที่มรีาเมนดงัๆ 
จากทัว่ทุกภมูภิาคของญีปุ่น่มารวมตวัใหช้มิกนัแบบไมต่อ้งไปหาทีอ่ื่นใหล้ าบากอกีดว้ย  

 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
พกัท่ี  LAMP LIGHT BOOK HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า 
 



DAY 5 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                           
                                                                                                                                                         (B/–/–) 
เช้า บริการอาหาร เมนูเบนโตะ 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 
08.55  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET เที่ยวบนิที่ 

VZ811   
12.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

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

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมอตัรา 
ท่านละ 

19 – 23 กรกฎาคม 65  23,999 23,999 5,500 
26 – 30 กรกฎาคม 65  23,999 23,999 5,500 
02 – 06 สิงหาคม 65 24,999 24,999 5,500 
09 – 13 สิงหาคม 65 25,999 25,999 5,500 
16 – 20 สิงหาคม 65 24,999 24,999 5,500 
23 – 27 สิงหาคม 65 24,999 24,999 5,500 
30 สค. – 03 กย. 65 24,999 24,999 5,500 
06 – 10 กนัยายน 65 24,999 24,999 5,500 
13 – 17 กนัยายน 65 24,999 24,999 5,500 
20 – 24 กนัยายน 65 24,999 24,999 5,500 
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 65 24,999 24,999 5,500 
04 – 08 ตลุาคม 65 25,999 25,999 5,500 
11 – 15 ตลุาคม 65 26,999 26,999 5,500 



18 – 22 ตลุาคม 65 25,999 25,999 5,500 
25 – 29 ตลุาคม 65 25,999 25,999 5,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 17,000 บาท 

 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP เตม็ ทาง
บริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระค่า
ห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 





 



 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลง
บตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี่
ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติวงเงนิ
ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  



- ส าหรบัประเทศญ่ีปุ่ น รวมประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 สูงสุด 
2,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 

- ค่าวีซ่า (ในกรณีท่ีมีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทัจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้า่ยดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อตัรานี้ยงัไมร่วมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ทีท่างญี่ปุ่นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและ
ใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพื่อท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเกบ็เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใชจ้่ายตาม
จรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิัทคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ
เท่านัน้                      แบบฟอรม์ : https://bit.ly/3NVFrkV 
 

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

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

https://bit.ly/3NVFrkV


**กรณุาส่งส าเนาพาสสปอรต์และข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทนัที
หลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ 
วนักลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- หลงัไดร้บัการลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแลว้ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หาก
ท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไมว่่าส่วนในส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

-  กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวีซ่าและจดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและ
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆตามจรงิ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 

หมายเหต ุ 
- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   



- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

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

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้ง
มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


