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บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
VZ810 BKK(สวุรรณภมิู) – FUK(ฟกุโุอกะ) 00.45 – 08.10 

VZ811 FUK(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  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI 

VIETJET โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์
ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
DAY 2 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ศาลเจ้ายโูทค ุอินาริ – พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู – สวน

สนัติภาพ – ช้อปป้ิงถนนคนเดินฮามาโนมาจิ                                                          (–/L/–)              
00.45 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน ฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ810 
08.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองดาไซฟ ุแลว้น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงังุ (TENMANGU SHRINE) วดัชนิโตเก่าแก่และมี

ชื่อเสยีงทีสุ่ดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนีักเรยีนนิสติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพื่อ
การศกึษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดูใบไมผ้ลภิายในวดัมตี้นบ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทัว่
บรเิวณวดั ใหบ้รรยากาศทีแ่สนรื่นรมย ์ดา้นหน้าศาลเจา้ม ีรูปหล่อววัเทพเจา้ นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชื่อทีว่่า ถ้า
ลูบหวัววัแลว้จะมปัีญญาดแีละมสีุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจงึพากนัลูบหวัววัตวันี้ดว้ยความเอ็นดู  อสิระใหท้่านได ้“ชม
และซื้อ” สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีร่า้นคา้กว่า 100 รา้นบรเิวณหน้าวดัรวมถงึรา้นขนมขึน้ชื่ออย่าง 
อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานทีท่ าจากถัง่แดงห่อแป้งขา้วเหนียวแลว้น าไปป้ิง หรอืจะเลอืกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ทีท่ า
จากกระดาษปัน้เป็นกอ้นและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญีปุ่่ นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตาน าโชค 
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เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัซากะ (SAGA) เป็นจงัหวดัเลก็ๆ บนเกาะควิชทูีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของธรรมชาตบิรเิวณชายฝัง่ที่

สวยงาม และมปีระวตัศิาสตรใ์นเรื่องของเครื่องปัน้ดนิเผาทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น 
 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ า

ตระกูลนาเบะชมิะผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมยัเอโดะ เป็นศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้
ฟุชมิอินิารใินเกยีวโต และศาลเจา้คะซะม่าอนิารใินอบิาระก ิดา้นบนของตวัศาลเจ้า กเ็ป็นจุดชมววิที่สวยงามอกีจุดหนึ่ง
โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผล ิยามทีด่อกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ทีใ่บไมจ้ะเปลี่ยนเป็นสสีม้แดง ส่วนหน้า
ศาลเจ้าก็ยงัมสีะพานสแีดงคู่กบัแม่น ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทเีดยีว  ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทบัของ
เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ทีป่ระชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเกีย่วกบัการเกบ็เกี่ยว ความส าเรจ็ดา้นธุรกจิ และความปลอดภยั 
อกีทัง้ศาลเจา้แห่งนี้ยงัเป็นหน่ึงในฉากละคร "กลกมิโมโน" 

 
 น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM) ภายในได้เก็บรวบรวม

เหตุการณ์เศรา้ ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ขอ้มูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิง่ของต่าง ๆ ทัง้ยงัมเีรยีงล าดบัเหตุการณ์
ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีห่งความหายนะ ไปจนถงึภาพถ่ายอาคารบ้านเรอืนทีพ่งัยบัเยนิ ภาพผู้คนล้ม
ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคเีมยี (มะเรง็เมด็เลอืดขาว) ทีค่่อย ๆ คร่า
ชวีติผูค้นเหล่านัน้ไปอกีจ านวนมากมาจดัแสดงไว ้เรยีกไดว้่าเป็นพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสูญเสยี
อนัยิง่ใหญ่  



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 แล้วน าท่านชม สวนสนัติภาพนางาซากิ (NAGASAKI PEACE PARK) ในการก่อตัง้สวนสนัตภิาพแห่งนี้ ถูกจดัสร้าง
ขึน้เพือ่ร าลกึถงึเหตุการณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ื่อว่า FAT MAN เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและ
ยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มรีูปปั้นเกี่ยวกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงัของสวนจะมี
เสาสดี าทีเ่ป็นตวัชีต้ าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื่อของเหยื่อในครัง้นัน้ดว้ย  

 
 น าท่านเดนิทางสู่ ช้อปป้ิงถนนคนเดินฮามาโนมาจิ สามารถเดนิเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม สิง่ปลูกสร้าง 

เช่น บา้นเรอืน ศาลเจา้ วดั ซุ้มประตูต่างๆ และอาหารรสชาตพิเิศษทีม่คีวามผสมผสานระหว่างจนีและญีปุ่่ นทีผ่สมผสาน
กัน อย่างลงตัว คุณจะพบได้ที่นางาซากิที่เดียวเท่านัน้ อาหารขึ้นชื่อประจ าเมืองนี้ คือ ซารา อุด้ง (SARA UDON) 
ราดหน้าญี่ปุ่ น เป็นเมนูเสน้สูตรผสมพเิศษระหว่างจนีและญี่ปุ่ น และอาหารที่ขึน้ชื่ออกีอย่างหนึ่งคอื จมัปง (CHAMPON) 
และซาลาเปาไสห้มรูอ้นๆทีม่ชีื่อเรยีกว่า KAKUNI-MAN รา้นอาหารย่านน้ีจะเปิดบรกิารถงึเวลา 21.00 น.  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
พกัท่ี  TOYOKO INN HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า 
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DAY 3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลต็ – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปป ุ
                                                                                                                                (B/–/D) 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI BRIGDE) หรอืที่รู้จกัในอีกชื่อว่า “สะพานมากาเนะบาชิ” 

ตัง้อยู่ทีใ่นตวัเมอืงนางาซากใินจงัหวดันางาซาก ิโดยทีช่ื่อของสะพานอย่างมากาเนะบาช ิ(MEGANEBASHI)นัน้สามารถ
แปลตรงๆตวัว่า กระจกนัน่เอง หลายๆคนอาจจะสงสยัว่าท าไมถึงเรียกว่าสะพานแว่นตามากาเนะบาชิ ซึ่งก็ม าจาก
ลกัษณะของตวัสะพานนี่แหล่ะ ดว้ยลกัษณะทีเ่ป็นรปูครึง่วงกลม 2 วงตดิกนัเมื่อมองสะทอ้นน ้าจะเหน็เป็นวงกลมเตม็วง 2 
วง ซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นตาส าหรบัคนในสมยันัน้ อกีทัง้ยงัมรีูปร่างคล้ายๆกบัแว่นตาที่กลายมาเป็นชื่อเรยีกที่คุ้นหูของคน
สว่นมาก ไม่เพยีงแค่ความโดดเด่นของตวัสะพานเท่านัน้ สะพานหนิสะพานแรกของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 
น าท่านสู่ เกาะเดจิมะ (DEJIMA ISLAND) เกาะเลก็ๆ ทีส่รา้งขึน้โดยมนุษย ์เกาะแห่งนี้มรีูปร่างหน้าตาเมื่อพดั สรา้งขึน้
เพื่อจ ากัดอาณาเขตให้แก่ชาวยุโรปที่เข้ามาท าการค้าขายในเมืองนางาซากิ หรือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายของศาสนาครสิต์และเป็นการจดัระเบยีบให้ชาวยุโรปอยู่ในเฉพาะพื้นทีข่องตวัเอง ทีแ่ห่งนี้ถอืเป็นสถานที่ที่
ส าคญัทางประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได ้ในสมยัก่อนเดจมิะใชเ้ป็นจุดแลกเปลีย่นท าการคา้ระหว่างญี่ปุ่ นและยุโรป 
ในสมยัปิดประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นบ้านของชาวยุโรป ภายในมกีารจดัวางและแสดงขอ้มูล เรื่องราวและขา้วของเครื่องใช้
ต่างๆ ในสมยันัน้ และมกีารจ าลองวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวยุโรปอย่างโปรตุเกสหรอืฮอลนัดาดว้ย 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท็ (TOSU PREMIUM OUTLET)   เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ท์
เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น COACH, ARMANI, 
TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และอื่ นๆอีกมากมาย 
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สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์โดยแต่ละรา้นก็
จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
 น าท่านสู๋ ถนนมาเมะดามาชิ เป็นย่านเมอืงเก่าทีท่างรฐับาลรกัษาไว ้เดนิบนถนนในย่านน้ีจะเหน็บา้นไมแ้บบดัง้เดมิของ

ญีปุ่่ น รา้นอาหาร คาเฟ่เลก็ๆ และรา้นขายรองเทา้เกี๊ยะ ในสมยัเอโดะทีป่กครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มาเมดะซึ่งเป็นเขต
ชุมชนเลก็ๆ ในเมอืงฮติะไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นสถานทีส่ าหรบัประชาชนทัว่ไป ในพืน้ทีน่ี้จะเรยีงรายไปดว้ยรา้นค้า 
บา้นพกัอาศยั และรา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึแบบโบราณซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึอดตีของทีน่ี่ สว่นหน่ึงของพืน้ทีไ่ดร้บัเลอืกให้
เป็นย่านอนุรกัษ์กลุ่มอาคารโบราณทีส่ าคญั เขตชุมชนนี้ไดช้ื่อว่าเป็นย่านลติเตลิเกยีวโตของควิชู 
เดนิทางสู่ เมืองเบปป ุตัง้อยู่บนชายฝัง่ทะเลตะวนัออกของเกาะควิชูเป็นเมอืงแห่งบ่อน ้าแร่ทีเ่ป็นบ่อโคลน จดัเป็นเมอืงที่
มรีสีอรท์น ้าแร่มากทีสุ่ดนกัท่องเทีย่วสามารถลองแช่น ้าแร่หลายหลากชนิดได้ 

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

**จากนัน้พกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญี่ปุ่ นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวยีนของโลหติและช่วยใหผ้วิพรรณดขีึน้** 

 
DAY 4 ชมบ่อน ้าร้อน (ยมิู จิโกก,ุ ชิโนอิเกะ จิโกก)ุ – หมู่บ้านยฟูอิุน – ศาลเจ้าอกิุฮะอินาริ – เมืองฟคุโุอกะ – 

คาแนลซิต้ี                                                                                                                                   (B/L/–)                
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าพุร้อน (JIGOKU MEGURI) หรอื บ่อน ้าพุร้อนขุมนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติที่

เกดิขึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แร่เหลก็ โซเดยีม คารบ์อเนต 
เรเดยีม เป็นต้น และรอ้นเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ กต็ัง้ชื่อใหน่้ากลวัตามลกัษณะภายนอกทีเ่หน็กนั  ท่าน
จะไดพ้บกบั บ่อทะเลเดอืด ยูมิ จิโกก ุซึง่เป็น 1 ใน 8 บ่อน ้าพุรอ้นชื่อดงัของเมอืงเบปปุ เป็นบ่อทีน่กัท่องเทีย่วนิยมไปชม
มากที่สุดเพราะมคีวามสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตัง้แต่ทางเขา้เราจะเหน็ควนัขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหนิใหญ่
ขึน้มาเสยีงดงัฟู่ ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดนิเขา้ไปใกล้ๆ  จะรูส้กึไดถ้งึความรอ้นทีพุ่ง่ขึน้มาจากใตธ้รณี 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ชิโนอิเกะ จิโกก ุบ่อนี้มสีแีดงคลา้ยกบัสขีองเลอืด เชื่อกนัว่าบ่อนี้อุดมดว้ยแร่ธาตุมากมาย จน
เกดิเป็นผลติภณัฑด์นิเหนียวสแีดงทีม่ปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรคผวิหนงัไดอ้กีดว้ย ภายในยงัมรีา้นขาบของทีร่ะลกึ ผง
แร่ออนเซน็ทีส่ามารถน ากลบัไปแช่ทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 

 
 น าท่านเขา้สู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่ น และเมอืงนี้มชีื่อเสยีง อกีอย่างในเรื่อง

ของน ้าพุรอ้น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามอกีแห่งหนึ่งของ
หมู่บา้นยูฟูอนิ อกีทัง้ยงัมรีา้นคา้ขายของพืน้เมอืง ผกัและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ HANDMADE น่ารกัๆ มากมายและยงัมี
ขนมขึน้ชื่ออย่าง "โครอ็กเกะ" (มนัชุบเกลด็ขนมปังทอด) 

 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่ ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ (UKIHA INARI JINJA) ตระการตาด้วยวิวของประตูโทริอิ 91 ประตูที่ทอดยาวเป็น

สถานทีท่ีพ่ลาดไม่ไดส้ าหรบัการถ่ายรูป แต่ศาลเจา้แห่งนี้ยงัมปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและโดดเด่น ถูกสรา้งขึน้เพือ่อุทศิ
ใหแ้ก่เทพเจา้ 3 องคข์องเกยีวโต ไดแ้ก่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิและมตัสโึอะ ไทฉะ รวมถงึศาลเจา้ดาไซฟุ เทนมนังุแห่งฟุกุ
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โอกะกป็ระทบัอยู่ศาลแห่งนี้ ศาลเจา้ดา้นหน้าทีท่่านสามารถสกัการะไดต้ัง้อยู่ ณ จุดสิน้สุดของประตูโทรอิ ิพรทีไ่ดร้บัจาก
ศาลเจ้าอุกฮิะ อนิารแิห่งนี้ได้แก่ ความรุ่งเรอืงทางธุรกจิ พชืผลอนัอุดมสมบูรณ์ ความปลอดภยัในการเดนิทาง สุขภาพ 
อายุยนืยาว และความส าเรจ็ดา้นการศกึษา 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิช่น เครื่องส าอางค์  โฟ

มลา้งหน้า วติามนิต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 
 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (TENJIN) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลย

ทเีดยีว เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้คา้ต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่เตม็สองขา้งฝัง่ถนน 
ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย สนิค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตัง้แต่เค รื่องใช้ไฟฟ้า 
เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนงัสอื เครื่องส าอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 

 น าท่านไปยงั คาแนลซิต้ีฮากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่รมิน ้าภายในตวัเมอืงฟูกุโอ
กะ ทีม่คีวามเก๋ตรงด้านในมกีารขุดคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนี้  แค่รูปร่างภายนอกของห้างแห่งนี้ก็เท่หอ์ย่าบอก
ใครแลว้ ในส่วนของร้านค้าก็มใีห้เลอืกชอ้ปเพลนิ ๆ กว่า 250 รา้น มทีัง้รา้นที่มเีฉพาะในญี่ปุ่ น ไปจนถงึร้านที่น าเข้ามา
จากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของหา้งแห่งนี้มชีื่อเรยีกว่า “ราเมน สเตเดีย่ม” ทีม่รีาเมนดงัๆ จากทัว่ทุกภูมภิาคของ
ญีปุ่่ นมารวมตวัใหช้มิกนัแบบไม่ตอ้งไปหาทีอ่ื่นใหล้ าบากอกีดว้ย  
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ค า่ อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
พกัท่ี  LAMP LIGHT BOOK HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                             (B/–/–) 
เช้า บริการอาหาร เมนูเบนโตะ 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานฟุกุโอกะ 
08.55  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ811   
12.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 
************************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมอตัรา 
ท่านละ 

19 – 23 กรกฎาคม 65  23,900 23,999 5,500 
26 – 30 กรกฎาคม 65  23,900 23,999 5,500 
02 – 06 สิงหาคม 65 24,900 24,999 5,500 
09 – 13 สิงหาคม 65 25,900 25,999 5,500 
16 – 20 สิงหาคม 65 24,900 24,999 5,500 
23 – 27 สิงหาคม 65 24,900 24,999 5,500 
30 สค. – 03 กย. 65 24,900 24,999 5,500 
06 – 10 กนัยายน 65 24,900 24,999 5,500 
13 – 17 กนัยายน 65 24,900 24,999 5,500 
20 – 24 กนัยายน 65 24,900 24,999 5,500 
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 65 24,900 24,999 5,500 
04 – 08 ตุลาคม 65 25,900 25,999 5,500 
11 – 15 ตุลาคม 65 26,900 26,999 5,500 
18 – 22 ตุลาคม 65 25,900 25,999 5,500 
25 – 29 ตุลาคม 65 25,900 25,999 5,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 17,000 บาท 

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

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
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ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้
ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสรมิเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท
อาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถบสัน า
เท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

 

ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิที่
เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ในกรณี

มงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  
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- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติวงเงนิท่านละ 
1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

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

- ค่าวีซ่า (ในกรณีท่ีมีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทัจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

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

ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้
ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์

ทีท่างญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์
ใช้ในการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบั
น โยบายของสายการบินและบริษัทคู่ ค้ า  และ ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น                  
แบบฟอรม์ : https://bit.ly/3NVFrkV 
 

 

 

 

 

https://bit.ly/3NVFrkV
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เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท หลงัจาก

ส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี
เรยีดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันที
หลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนั
กลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าส่วนในส่วน
หนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่า
ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

-  กรณียื่นวซี่าไม่ผ่าน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซี่าและจดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่าย
อื่นๆตามจรงิ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม 

และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการยกเลกิ

เทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกค้า โดยยดึตามนโยบาย
ของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
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หมายเหต ุ 
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่
เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หากระหว่าง
เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้ า
ทัง้หมดแลว้ 
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- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


