
 

 

 

 
 

บินด้วยสายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK) 

FD736 DMK(ดอนเมือง) – FUK(ฟกุโุอกะ) 01.20-08.00 

FD737 FUK(ฟกุโุอกะ) – DMK(ดอนมอืง) 09.50-13.15 



 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 

 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                               (-/-/-) 

22.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย (FD) โดยมเีจ้าหน้าที่

ของบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาใน

การเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

 

DAY 2 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– หมู่บ้านยฟูจิุน – ทะเลสาบคินริน - บ่อน้ําพรุอ้น 

– ยมิู จิโกก ุ– ชิโนอิเกะ จิโกก ุ                                                                       (–/L/D)                                       

01.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (FD) เทีย่วบนิที ่FD736 

มีอาหารบริการบนเคร่ือง 

08.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วนําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (TENMANGU SHRINE) วดัชนิโต

เก่าแก่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนีกัเรยีนนิสติ นกัศกึษามา

กราบไหวข้อพร เพือ่การศกึษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดใูบไมผ้ลภิายในวดัมตี้นบ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 6,000 ตน้

เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทัว่บรเิวณวดั ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้าม ีรูปหล่อววัเทพเจ้า 

นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชื่อทีว่่า ถ้าลูบหวัววัแลว้จะมปัีญญาดแีละมสีุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจงึพากนั

ลูบหวัววัตวัน้ีด้วยความเอ็นดู  อสิระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สนิค้าของฝากของที่ระลกึที่เป็นสนิค้าพื้นเมอืงที่

รา้นคา้กว่า 100 รา้นบรเิวณหน้าวดัรวมถงึรา้นขนมขึน้ชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานทีท่าํจากถัว่แดงห่อ

แป้งขา้วเหนียวแล้วนําไปป้ิง หรอืจะเลอืกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ที่ทําจากกระดาษปั้นเป็นก้อนและระบาย

ตกแต่งเป็นรปูหน้า คนญีปุ่่นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตานําโชค 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเขา้สู ่หมู่บ้านยุฟอิุน เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญีปุ่่น และเมอืงน้ีมชีื่อเสยีง อกีอย่าง

ในเรื่องของน้ําพุรอ้น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งน้ีทีเ่ป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงาม

อกีแห่งหน่ึงของหมู่บ้านยูฟูอนิ อกีทัง้ยงัมรีา้นคา้ขายของพื้นเมอืง ผกัและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ HANDMADE 

น่ารกัๆ มากมายและยงัมขีนมขึน้ชื่ออย่าง "โครอ็กเกะ" (มนัชุบเกลด็ขนมปังทอด)  

 
 แวะถ่ายรปู ทะเลสาบคินริน (KINRIN LAKE) เป็นทะเลสาบเลก็ๆในเมอืงยฟุูอนิ ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 

25 นาท ีน้ําในทะเลสาบแห่งน้ีไหลมาจากน้ําพุรอ้นทาํใหน้ํ้าในสระอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในตอนเชา้บรเิวณผวิน้ํา

จะมไีอน้ําลอยขึน้มา เป็นอกีหน่ึงทะเลสาบทีส่วยงามโดยเฉพาะในฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่บ่อน้ําพรุ้อน (JIGOKU MEGURI) หรอื บ่อน้ําพุรอ้นขมุนรกทัง้แปด เป็นบ่อน้ําพุรอ้น

ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เช่น กํามะถนั แร่เหลก็ 

โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นต้น และรอ้นเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ กต็ัง้ชื่อใหน่้ากลวัตาม

ลกัษณะภายนอกที่เหน็กนั ท่านจะได้พบกบั บ่อทะเลเดอืด ยูมิ จิโกก ุซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ําพุร้อนชื่อดงัของ

เมอืงเบปปุ เป็นบ่อทีน่ักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากทีสุ่ดเพราะมคีวามสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตัง้แต่



 

 

ทางเขา้เราจะเหน็ควนัขาวพวยพุง่แทรกกอ้นหนิใหญ่ขึน้มาเสยีงดงัฟู่ ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดนิเขา้ไปใกล้ๆ  จะ

รูส้กึไดถ้งึความรอ้นทีพุ่ง่ขึน้มาจากใตธ้รณ ี

 
 นําท่านเดนิทางสู ่ชิโนอิเกะ จิโกก ุบ่อน้ีมสีแีดงคลา้ยกบัสขีองเลอืด เชื่อกนัว่าบ่อน้ีอุดมดว้ยแร่ธาตุมากมาย จน

เกดิเป็นผลติภณัฑด์นิเหนียวสแีดงทีม่ปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรคผวิหนังไดอ้กีดว้ย ภายในยงัมรีา้นขาบของ

ทีร่ะลกึ ผงแร่ออนเซน็ทีส่ามารถนํากลบัไปแช่ทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 

 
คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU 

บุฟเฟต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสตัว์ให้เลือกมากมาย เลือกทานได้ตามใจชอบ มีเมนูอ่ืนๆเช่น ซูชิ ราเมง สลดั 

ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

พกัท่ี     KAMENOI HOTEL BEPPU,หรือเทียบเท่า 

จากนัน้  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ ออนเซนธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่

น้ําแร่ออนเซน ธรรมชาติน้ีแล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน

โลหิตดีขึ้น 

 



 

 

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

ซิต้ีฮากาตะ                                                                                                 (B/-/D)                          

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านสู่ ถนนมาเมะดามาชิ เป็นย่านเมอืงเก่าทีท่างรฐับาลรกัษาไว ้เดนิบนถนนในย่านน้ีจะเหน็บา้นไมแ้บบ

ดัง้เดมิของญี่ปุ่น รา้นอาหาร คาเฟ่เลก็ๆ และรา้นขายรองเทา้เกี๊ยะ ในสมยัเอโดะทีป่กครองโดยโชกุนโทคุกาวะ 

มาเมดะซึ่งเป็นเขตชุมชนเลก็ๆ ในเมอืงฮติะไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นสถานทีส่ําหรบัประชาชนทัว่ไป ในพืน้ทีน้ี่จะ

เรยีงรายไปดว้ยรา้นค้า บา้นพกัอาศยั และรา้นจําหน่ายของที่ระลกึแบบโบราณซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึอดตีของที่น่ี 

สว่นหน่ึงของพืน้ทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นย่านอนุรกัษ์กลุ่มอาคารโบราณทีส่าํคญั เขตชุมชนน้ีไดช้ื่อว่าเป็นย่านลติเตลิ

เกยีวโตของควิช ู

 นําท่านสู่ ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ (UKIHA INARI JINJA) ตระการตาดว้ยววิของประตูโทรอิ ิ91 ประตูทีท่อดยาว

เป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้สําหรบัการถ่ายรูป แต่ศาลเจ้าแห่งน้ียงัมปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานและโดดเด่น ถูก

สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหแ้ก่เทพเจา้ 3 องคข์องเกยีวโต ไดแ้ก่ ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิและมตัสโึอะ ไทฉะ รวมถงึศาลเจา้

ดาไซฟุ เทนมนังุแห่งฟุกุโอกะก็ประทบัอยู่ศาลแห่งน้ี ศาลเจ้าด้านหน้าที่ท่านสามารถสกัการะได้ตัง้อยู่ ณ 

จุดสิน้สุดของประตูโทรอิ ิพรทีไ่ดร้บัจากศาลเจา้อุกฮิะ อนิารแิห่งน้ีไดแ้ก่ ความรุ่งเรอืงทางธุรกจิ พชืผลอนัอุดม

สมบูรณ์ ความปลอดภยัในการเดนิทาง สุขภาพ อายุยนืยาว และความสาํเรจ็ดา้นการศกึษา 

 
 จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรีเม่ียมเอ้าท์เลท็ (TOSU PREMIUM OUTLET)   เป็นพืน้ที่ช้

อปป้ิงเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มรี้านค้าของแบรนด์ชัน้นําและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น COACH, 

ARMANI, TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE แล ะ



 

 

อื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปป้ิงได้ครบทัง้ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เครื่องสาํอางค ์โดยแต่ละรา้นกจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

 นําท่านเดินทางสู่  ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเ ช่น 

เครื่องสาํอางค ์ โฟมลา้งหน้า วติามนิต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 

 อิสระให้ท่านช้อปป้ิงคาแนลซิต้ีฮากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ริมน้ํา

ภายในตวัเมอืงฟูกุโอกะ ทีม่คีวามเก๋ตรงดา้นในมกีารขุดคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งน้ี แค่รูปร่างภายนอก

ของห้างแห่งน้ีก็เท่ห์อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของร้านค้าก็มใีห้เลอืกช้อปเพลนิ ๆ กว่า 250 ร้าน มทีัง้ร้านที่มี

เฉพาะในญี่ปุ่น ไปจนถงึรา้นที่นําเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของหา้งแห่งน้ีมชีื่อเรยีกว่า “ราเมน 

สเตเดี่ยม” ที่มรีาเมนดงัๆ จากทัว่ทุกภูมภิาคของญี่ปุ่นมารวมตวัให้ชมิกนัแบบไม่ต้องไปหาที่อื่นใหล้ําบากอกี

ดว้ย  

 
คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  LAMP LIGHT BOOKS HOTEL FUKUOKAหรือเทียบเท่า 

 

DAY 4  สวนสตอเบอร์ร่ี - MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA – วดัโทโชจิ - ศาลเจ้าคูชิดะ – 

หอคอยฟกุโุอกะ -  ย่านเทนจิน                                                                                                           (B/-/-)                
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําสมาชกิเดนิทางสู ่สวนสตอเบอรร่ี์ ชมิสตอรเ์บอรร์ีพ่นัธุข์ ึน้ชื่อ ของควิช ูอาท ิสตรอวเ์บอรร์อีะมะโอ 

(AMAOU)  ทีม่แีหล่งปลูกอยู่ทีจ่งัหวดัฟุกุโอกะ ท่านสามารถทานสตอเบอรร์ีส่ดๆ ไดไ้ม่อัน้ กรณีสตอเบอรีห่มด

ฤดกูาลจะพาท่านไปสวนดอกไม ้UMINONAKAMICHI  



 

 

 
พลาดไม่ได ้ถ่ายรปูเชค็อนิกบั RX-93FFΝ GUNDAM หรอืเรยีกสัน้ๆ วา่ V GUNDAM (นิวกนัดัม้) ประจําการ

อยู่ทีห่น้าหา้งสรรพสนิคา้ MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA ความสงูถงึ 24.8 เมตร พลาด

ไม่ไดก้บัการปักหมุด GUNDAM PARK FUKUOKA ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 4 ของศูนยก์ารคา้ เรยีกไดว้่าเป็นแหล่งกนัดัม้ที่

จดัเตม็ทุกอย่าง ทัง้เรื่องขอ้มลูต่าง ๆ ของกนัดัม้ ความบนัเทงิและความสนุกสนานแบบฉบบัสวนสนุกแนวกนัดัม้ 

และสนิคา้ทีเ่กี่ยวกบักนัดัม้นานาชนิด มาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเรยีกว่าจบครบรส 

 



 

 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัโทโชจ ิ(TOCHOJI TEMPLE) วดัทีเ่ป็นศูนยร์วมทางจติใจของผูค้นในเมอืงฟุกุโอกะแห่งน้ี 

ถูกสรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 806 โดยภายในเตม็ไปดว้ยศาสนสถานทีน่่าสนใจ และเป่ียมไปดว้ยประวตัศิาสตร์

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรปูทําจากไมแ้กะสลกัขนาดใหญ่, เจดยีส์แีดงสด, หอไมโ้บราณ ฯลฯ 

 
นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้คชูดิะ (KUSHIDA SHRINE)   ศาลเจา้ทีม่อีายุเกา่แก่กว่า 1,200 ปี โดยเป็นที่

ประดษิฐานของ โอ คชูดิะ ซงั (O-KUSHIDA-SAN) เทพเจา้ในศาสนาชนิโต ทีค่นในพืน้ทีเ่ชื่อว่าเป็นเทพจา้ทีค่อย

ปกป้องคุม้ครอง ความปลอดภยัใหก้บับา้นเมอืงมาอย่างยาวนาน 



 

 

 
นําท่านเดนิทางสู ่หอคอยฟุกุโอกะ (FUKUOKA TOWER) หอคอยทีเ่ป็นแลนดม์ารก์หลกัประจาํอ่าวฮากาตะ 

(HAKATA BAY) มคีวามสงูถงึ 234 เมตร โครงสรา้งอาคารเป็นรูปทรงสามเหลีย่มเรขาคณิต ซึง่ดา้นนอกจะปู

ดว้ยกระจกสฟ้ีาแบบครึง่แผ่น ทัว่หอคอย ทีจ่ะสง่แสงสะทอ้นสฟ้ีา กลนืไปกบัทวิทศัน์โดยรอบอย่างสวยงาม ก่อน

จะเขา้ไปในจุดชมววิของหอคอย ซึง่เป็นไฮไลทส์ําคญั (ไม่รวมค่าเขา้ชมภายในหอคอย 800 เยน) 

 
อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงทีย่่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (TENJIN) สาํหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง

ความสุขเลยทเีดยีว เน่ืองจากย่านน้ีมใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้คา้ต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่

เตม็สองขา้งฝัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มารวมตวักนัอยู่มากมาย สนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลาย

ชนิด ตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื เครื่องสาํอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 
คํา่ อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัท่ี  LAMP LIGHT BOOKS HOTEL FUKUOKAหรือเทียบเท่า 

DAY 5 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – กรงุทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                              (B/-/–)                

เช้า บริการอาหาร เมนูเบนโตะ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานฟุกุโอกะ 



 

 

09.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

เทีย่วบนิที ่FD737 มีอาหารบนเคร่ือง 

13.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

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

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา 

ท่านละ 

27-31 ธนัวาคม 2565 37,999 37,999 5,500 

30 ธ.ค.-03ม.ค. 2565 44,999 44,999 5,500 

31 ธ.ค.-04ม.ค. 2565 39,999 39,999 5,500 

17-21 มกราคม 2566 27,999 27,999 5,500 

24-28 มกราคม 2566 27,999 27,999 5,500 

31 ม.ค.-04 ก.พ. 2566 27,999 27,999 5,500 

07-11 กมุภาพนัธ ์2566 27,999 27,999 5,500 

14-18 กมุภาพนัธ ์2566 27,999 27,999 5,500 

21-25 กมุภาพนัธ ์2566 27,999 27,999 5,500 

28 ก.พ.-04 มี.ค. 2566 27,999 27,999 5,500 

07-11 มีนาคม 2566 27,999 27,999 5,500 

13-17 มีนาคม 2566 31,999 31,999 5,500 

14-18 มีนาคม 2566 31,999 31,999 5,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 18,500 บาท (ปีใหม่ 22,500 บาท) 
** ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 



 

 

 

ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่า ในกรณีท่ีจะต้องยื่นวีซ่าญ่ีปุ่ น ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรมเนียมวีซ่าท่านละ 1,500 บาท 

 

การเข้าประเทศญ่ีปุ่ นแนะนําให้มีการทําประกันการเดินทาง โดยรายการน้ีไม่รวมประกันการเดินทางท่ี

ครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพื่อชื้อประกนัได้ในราคาเร่ิมต้น 225 บาท 

(แผน EASY VISA) ประกนัคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจาก

อุบติัเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอ่ืนๆ 

(เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 

 

ข้อสาํคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP 

เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสําหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน

จะต้องชาํระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 

รถบสันําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า

เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 



 

 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เคร่ืองสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

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

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  

- รถรบัสง่นําเทีย่วตามรายการ 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 

- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั

มาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชําระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมุสลมิ 

- ค่าวซ่ีาสาํหรบัพาสสปอรต์ตา่งชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยื่นเองเท่านัน้ 

- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  



 

 

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษน้ํีามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- ค่าวีซ่าท่องเท่ียว 1,500 บาท 

- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ทีท่างญี่ปุ่นกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจ

และใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยืนยนั เพื่อทําการย้ายวนัเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามจรงิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 

LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น

โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจาํเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 

ทนัทีหลงัจากการชาํระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํา่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท่้านใด

ไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

https://bit.ly/3NVFrkV


 

 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน

ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

- ในการยื่นวซ่ีา กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซ่ีาและจดัเตรยีมเอกสาร 

1,000 บาทและค่าใชจ่้ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา เป็นต้น กรณียื่นวซ่ีาหลงั 15 วนัก่อนเดนิทาง หาก

ถูกปฏเิสธวซ่ีา บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ 

 

หมายเหตุ  

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

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่าน

จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   



 

 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท่้านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง

ชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 

(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิสําหรบัการ

ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการได้รบั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 



 

 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณี

ทีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


