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FUKUOKA BEBPU (5D3N) 
“FUK09 FUKUOKA LUXURY” 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  
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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์(TG) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ(BKK) 

TG648 BKK(กรุงเทพ) – FUK(ฟกุโุอกะ) 00.50-08.00 

TG649 FUK(ฟุกุโอกะ) - BKK(กรุงเทพ) 11.35-14.55 
** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู)                                                                                                                       (-/-/-) 

 

22.00  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบั

และจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 
 
วนัท่ี 2 สนามบิน ฟุกโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– เนินซุยะโนะซะกะ – บ่อน ้าแร่นรก – เบปบุ                      (-/L/D)  
 

00.50  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG648 ** เทีย่วบนิน้ี บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

08.00  เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติฟุกโุอกะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุกโุอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทติย์อุทยั ใครได้ไปสมัผสัแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของ

เมอืงนี้ทีแ่มจ้ะเตม็ไปดว้ยตกึสงูระฟ้าแต่กแ็ฝงกลิน่อายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบเงยีบ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองดาไซฟ ุแลว้น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงังุ (Tenmangu Shrine) วดัชนิโตเก่าแก่

และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนีักเรยีนนิสติ นักศกึษามากราบ

ไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวนั ในฤดูใบไม้ผลิภายในวดัมีต้นบ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 6,000 ต้น
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เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทัว่บรเิวณวดั ใหบ้รรยากาศทีแ่สนรื่นรมย ์ดา้นหน้าศาลเจา้ม ีรปูหล่อววัเทพเจา้ นอน

เฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชื่อทีว่่า ถ้าลูบหวัววัแลว้จะมปัีญญาดแีละมสีุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจงึพากนัลูบหวั

ววัตวันี้ดว้ยความเอน็ด ู อสิระใหท้่านได ้“ชมและซือ้” สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีร่า้นค้ากว่า 

100 ร้านบรเิวณหน้าวดัรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานที่ท าจากถัง่แดงห่อแป้งข้าว

เหนียวแลว้น าไปป้ิง หรอืจะเลอืกซือ้ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ทีท่ าจากกระดาษปัน้เป็นกอ้นและระบายตกแต่งเป็นรูป

หน้า คนญีปุ่่ นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตาน าโชค 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิเล่น เนินคากรุะซากะ ทีเ่หน็เป็นอย่างทุกวนัน้ีนัน้เริม่ต้นทีม่าจากสมยัเอะโดะ ในปีค.ศ.1633 ซาคาอ ิ

ไทโร(ต าแหน่งผูช้่วยโชกุน ขนุนางทีใ่หญ่สุดในสมยันัน้) ไดร้บัพระราชทานปราสาทในย่านยาราอ ิหลงัจากนัน้กม็ี

การด าเนินการก่อสรา้งทางขึน้ปราสาทไทโรเรื่อยมา จนเป็นรปูแบบรากฐานของคากุระซากะในปัจจุบนัรา้นค้าใน

ย่านน้ีทีต่ ัง้ตัง้แต่สมยัเอะโดะมอียู่หลายรา้น และรา้นตัง้แต่สมยัเมจ ิหรอืสมยัไทโช กม็มีากกว่า10 รา้นน าท่านน า

ท่านเดนิทางสู่ บ่อน ้าพุร้อน (JigokuMeguri) หรอื บ่อน ้าพุร้อนขุมนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติที่

เกดิขึ้น ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แร่เหล็ก โซเดยีม 

คาร์บอเนต เรเดยีม เป็นต้น และร้อนเกนิกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตัง้ชื่อให้น่ากลวัตามลกัษณะ

ภายนอกทีเ่หน็กนั ท่านจะไดพ้บกบั บ่อทะเลเดอืด ยูมิ-จิโกก ุซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน ้าพุรอ้นชื่อดงัของเมอืงเบปปุ 

เป็นบ่อทีน่ักท่องเทีย่วนิยมไปชมมากทีสุ่ดเพราะมคีวามสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตัง้แต่ทางเขา้เราจะ

เห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหนิใหญ่ขึ้นมาเสยีงดงัฟู่ ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สกึได้ถึง

ความรอ้นทีพุ่ง่ขึน้มาจากใตธ้รณี 
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 เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตัง้อยู่บนชายฝัง่ทะเลตะวนัออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้าแร่ที่เป็นบ่อโคลน 

จดัเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแร่มากทีสุ่ดนกัท่องเทีย่วสามารถลองแช่น ้าแร่หลายหลากชนิดได้ 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนู! บุฟเฟต์ขาปยูกัษ์ไม่อัน้ 

 พกัท่ี          SEAWAVE HOTEL , BEPPU หรือเทียบเท่า 

          จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหาก 

ได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการ

หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 

วนัท่ี 3 หมู่บ้านยุฟอิุน – ทะเลสาบคินริน –  ฟุกโุอกกะ - วดันันโซอิน                                                    (B/L/-)                                                     
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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 น าท่านเขา้สู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญี่ปุ่ น และเมอืงนี้มชีื่อเสยีง อกีอย่าง

ในเรื่องของน ้าพุรอ้น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแห่งนี้ทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามอกี

แห่งหนึ่งของหมู่บา้นยูฟูอนิ อกีทัง้ยงัมรีา้นคา้ขายของพืน้เมอืง ผกัและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ Handmade น่ารกัๆ 

มากมายและยงัมขีนมขึน้ชื่ออย่าง "โครอ็กเกะ" (มนัชุบเกลด็ขนมปังทอด) 

      น าท่านชมใบไมเ้ปลีย่นสรีมิ ทะเลสาบคินริน  (Kinrin Lake)  เป็นทะเลสาบเลก็ๆในเมอืงยฟุูอนิ ห่างจากสถานี 

รถไฟประมาณ 25 นาท ีน ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากน ้าพุรอ้นท าให้น ้าในสระอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในตอน

เช้าบรเิวณผวิน ้าจะมไีอน ้าลอยขึ้นมา เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสแีละฤดู

หนาว 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟกุโุอกะ เมอืงเลก็ๆ ของแดนอาทติยอ์ุทยั ใครไดไ้ปสมัผสัแลว้จะหลงใหลเสน่หข์องเมอืง

นี้ทีแ่มจ้ะเตม็ไปดว้ยตกึสงูระฟ้าแต่กแ็ฝงกลิน่อายของวฒันธรรมโบราณอนัสงบเงยีบ 

 ท่านไหว้พระต่อที่ วดันันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวดัที่นักท่องเที่ยวยงัไม่ค่อยรู้จกัของเมอืงซาซะกูริ

(Sasaguri) จงัหวดัฟูกุโอกะ(Fukuoka)แต่กลบัมอีะไรน่าสนใจอยู่ภายในวดันี้มากมาย เช่น มพีระพุทธรูปทอง

ส ารดิขนาดใหญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ นหรอือาจจะของโลกเลยทเีดยีว และยงัมรีูปปั้นและพระพุทธรูปอื่นๆอกีเยอะมากๆ

ในวดันี้ แต่ทีท่ าใหว้ดันี้มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดกค็อื วดันี้เป็นจุดเริม่ต้นของเสน้ทางแสวงบุญทีช่ื่อเสยีงของเกาะควิชู

พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร สูง 11 และหนักถงึ 300 ตนั มรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดยีวกบัรูปปั้นพระ

ใหญ่ที่เมอืงนาระ Nara และ คามาคูระ(Kamakura) สร้างขึ้นเมื่อปี 1995 ซึ่งโดยทัว่ๆไปพระพุทธรูปในญี่ปุ่ น

มกัจะเป็นแบบนัง่ แต่ทีพ่ระพุทธรูปนี้เป็นแบบนอนพระว่าวดันันโซอนินัน้ไดบ้รจิาคเงนิช่วยเหลอืพระในประเทศ

พม่าหลายครัง้ จงึมกีารตอบแทนดว้ยการส่งตอบแทนดว้ยการส่งพระสารรีกิธาตุมาตอบให ้วดันันโซอนิจงึสรา้ง
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พระพุทธรูปนอนทีเ่ป็นที่นิยมในประเทศพม่าขึ้นมาเป็นทีเ่ก็บ และยงัว่ากนัว่าเงนิทีใ่ชใ้นการสร้างนัน้มาจากเจ้ า

อาวาสทีช่นะลอ็ตเตอรีห่ลายครัง้ 

 
ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

พกัท่ี ARK ROYAL HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า  

 
วนัท่ี 4 ซางะ – ศาลเจ้ายูโทค ุอินาริ – โทซุพรีเม่ียมเอ้าท์เลท็ – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน - ห้างคาแนลซิต้ี        (B/-/-) 

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซางะ เป็นจงัหวดัเล็กๆบนเกาะควิชูที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา

โดยเฉพาะจากเมอืงอารติะ(Arita) และอุทยานประวตัศิาสตรท์ี่ยอ้นหลงัไปจนถงึยุคยาโยอ(ิYayoi)หรอืประมาณ 

300 ปีก่อนครสิกาล 

 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจ า

ตระกูลนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก 

ศาลเจ้าฟุชิมอิินารใินเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินารใินอิบาระกิ ด้านบนของตวัศาลเจ้า ก็เป็นจุดชมววิที่

สวยงามอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะ

เปลี่ยนเป็นสสี้มแดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยงัมสีะพานสแีดงคู่กบัแม่น ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลย

ทเีดยีว  ศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเกี่ยวกบัการเกบ็

เกีย่ว ความส าเรจ็ดา้นธุรกจิ และความปลอดภยั อกีทัง้ศาลเจา้แห่งนี้ยงัเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกมิโมโน" 
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 น าท่านเดนิทางสู ่ร้านค้า DUTY FREE ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิช่น เครื่องส าอางค ์ 

 โฟมลา้งหน้า วติามนิต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิค้าแบรนเนมที ่โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท็ (Tosu Premium Outlet)   เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิง

เอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มรี้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, 

Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย สามารถช้

อปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์โดยแต่ละรา้นกจ็ะ

มโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
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 อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน (Tenjin) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง

ความสุขเลยทเีดยีว เนื่องจากย่านน้ีมใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้คา้ต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่

เต็มสองขา้งฝัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึห้างใหญ่ ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย สนิค้าให้เลอืกซื้อหลากหลาย

ชนิด ตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนงัสอื เครื่องส าอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 

 น าท่านไปยงั คาแนลซิต้ีฮากาตะ (Canal City Hakata) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่รมิน ้าภายในตวัเมอืงฟูกุ

โอกะ ทีม่คีวามเก๋ตรงดา้นในมกีารขดุคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนี้ แค่รปูร่างภายนอกของหา้งแห่งนี้กเ็ท่ห์

อย่าบอกใครแลว้ ในสว่นของรา้นคา้กม็ใีหเ้ลอืกชอ้ปเพลนิ ๆ กว่า 250 รา้น มทีัง้รา้นทีม่เีฉพาะในญี่ปุ่ น ไปจนถงึ

รา้นทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของหา้งแห่งนี้มชีื่อเรยีกว่า “ราเมน สเตเดีย่ม” ทีม่รีาเมนดงัๆ 

จากทัว่ทุกภูมภิาคของญีปุ่่ นมารวมตวัใหช้มิกนัแบบไม่ตอ้งไปหาทีอ่ื่นใหล้ าบากอกีดว้ย  

   
ค า่ อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

พกัท่ี ARK ROYAL HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า  

  

วนัท่ี 5 สนามบินนานาชาติฟกุโุอกะ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู                                                           (B/-/-) 

 

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

09.00        ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ  ประเทศญ่ีปุ่ น 

11.35        ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  

โดยสายการบนิ THAIAIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG649  ** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

14.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 
*********************************************************************************** 
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** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เทศกาล ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562  

09 – 13  ตุลาคม 62 38,900 38,900 37,900 5,000 21,900 

23 – 27 ตุลาคม 62 38,900 38,900 37,900 5,000 21,900 

06 – 10 พฤศจิกายน 62  36,900 36,900 35,900 5,000 21,900 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทัง้ส้ินก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื่อการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องยื่น

ขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  
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** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบิน กรณีลูกค้าผู้เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท าให้ลูกค้า

ต้องถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีอาจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร (ตัว๋) เท่ียวบิน

ขากลบั รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรบัท่ีทางประเทศปลายทาง เรียกเกบ็เพ่ิม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ลูกค้าผู้

เดินทางจ าเป็นต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในส่วนน้ีเองทัง้หมด ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามทีต่ามทีต่ารางอตัรา

ค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
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ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซี่าแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การท่องเทีย่ว ไม่

จ าเป็นตอ้งยื่นขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 
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• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 
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• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
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โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


