บินด้วยสายการบิ น THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครื่องสนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)
VZ810
00.45 – 08.10
BKK(สุวรรณภูมิ) – FUK(ฟุกโุ อกะ)
VZ811
08.55 – 12.35
FUK(ฟุกโุ อกะ) – BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
**เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
21.30

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI
VIETJET โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2 ท่าอากาศยานฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อิ นาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู –
สวนสันติ ภาพ – ช้อปปิ้ งถนนคนเดิ นฮามาโนมาจิ
(–/L/–)
00.45
08.10

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน THAI VIETJET เทีย่ วบินที่ VZ810
เดิน ทางถึง ท่าอากาศยาน ฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปุ่น หลัง ผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนัง สือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วนาท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ (TENMANGU SHRINE) วัดชินโตเก่าแก่
และมีช่อื เสียงทีส่ ุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นทีส่ ถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสติ นักศึกษามากราบไหว้
ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโต
อย่างหนาแน่นทั ่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศทีแ่ สนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้ าอยู่บนแท่น
ด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความ
เอ็นดู อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกทีเ่ ป็ นสินค้าพื้น เมืองทีร่ า้ นค้ากว่า 100 ร้านบริเวณ
หน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทาจากถังแดงห่
่
อแป้ งข้าวเหนียวแล้วนาไปปิ้ ง
หรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทาจากกระดาษปั้นเป็ นก้อนและระบายตกแต่งเป็ นรูปหน้า คนญี่ป่ ุนเชื่อว่า
เป็ นตุ๊กตานาโชค

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (SAGA) เป็ นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูที่มชี ่อื เสียงในเรื่องของธรรมชาติบริเวณ
ชายฝัง่ ทีส่ วยงาม และมีประวัตศิ าสตร์ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาทีม่ ชี ่อื เสียงของญี่ป่ นุ
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็ นศาลเจ้านิกายชินโต
ประจาตระกูลนาเบะชิมะผูป้ กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็ นศาลเจ้าอินาริทใี่ หญ่และสาคัญเป็ นอันดับ 3 รองมา
จาก ศาลเจ้าฟุชิมอิ ินาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามอีกจุ ดหนึ่ ง โดยเฉพาะช่ วงฤดูใ บไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุร ะบานสะพรั ่ง และช่ วงฤดูใ บไม้ร่ วง ที่ใ บไม้จะ

เปลีย่ นเป็ นสีสม้ แดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยงั มีสะพานสีแดงคู่กบั แม่น้าสายเล็กๆเป็ นจุดถ่ายภาพทีส่ วยงามเลยทีเดียว
ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็ น ที่ประทับของเทพเจ้าศักดิส์ ทิ ธิ ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว
ความสาเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทัง้ ศาลเจ้าแห่งนี้ยงั เป็ นหนึ่งในฉากละคร "กลกิมโมโน"

น าท่ า นชม พิ พิ ธภัณฑ์ร ะเบิ ด ปรมาณู น างาซากิ (NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM) ภายในได้เ ก็บ
รวบรวมเหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้น ส่วนสิ่ง ของต่าง ๆ ทัง้ ยัง มี
เรียงลาดับเหตุการณ์ตงั ้ แต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่
พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวติ แต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็ นโรคลูคเี มีย (มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว) ทีค่ ่อย ๆ คร่าชีวติ ผูค้ นเหล่านัน้ ไปอีกจานวนมากมาจัดแสดงไว้ เรียกได้ว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เป็ น
สิง่ เตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอันยิง่ ใหญ่
แล้วน าท่ านชม สวนสันติ ภาพนางาซากิ (NAGASAKI PEACE PARK) ในการก่อตัง้ สวนสัน ติภาพแห่งนี้ ถูก
จัดสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ท้งิ ระเบิดปรมาณูที่ช่อื ว่า FAT MAN เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ทาลาย
เกือบทัง้ เมืองและยังฆ่าสิง่ มีชวี ติ ไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มรี ูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดย
ทีด่ า้ นหลังของสวนจะมีเสาสีดาทีเ่ ป็ นตัวชี้ตาแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครัง้ นัน้
ด้วย

คา่
พักที่

นาท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้ งถนนคนเดิ นฮามาโนมาจิ สามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปั ตยกรรม สิง่ ปลูก
สร้าง เช่น บ้านเรือน ศาลเจ้า วัด ซุ้มประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพเิ ศษทีม่ คี วามผสมผสานระหว่างจีนและญี่ป่ นุ ที่
ผสมผสานกัน อย่างลงตัว คุณจะพบได้ทนี่ างาซากิทเี่ ดียวเท่านัน้ อาหารขึน้ ชื่อประจาเมืองนี้ คือ ซารา อุดง้ (SARA
UDON) ราดหน้าญี่ป่ นุ เป็ นเมนูเส้นสูตรผสมพิเศษระหว่างจีนและญี่ป่ นุ และอาหารที่ขน้ึ ชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ จัมปง
(CHAMPON) และซาลาเปาไส้ห มู ร้อนๆที่มีช่ือเรียกว่า KAKUNI-MAN ร้านอาหารย่านนี้ จะเปิ ดบริการถึง เวลา
21.00 น.
อิ สระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
TOYOKO INN HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า

DAY 3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ
(B/–/D)
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI BRIGDE) หรือทีร่ ูจ้ กั ในอีกชื่อว่า “สะพานมากาเนะบา
ชิ” ตัง้ อยู่ทใี่ นตัวเมืองนางาซากิในจังหวัดนางาซากิ โดยทีช่ ่อื ของสะพานอย่างมากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI)นัน้
สามารถแปลตรงๆตัวว่า กระจกนั ่นเอง หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทาไมถึงเรียกว่าสะพานแว่นตามากาเนะบาชิ ซึ่งก็
มาจากลักษณะของตัวสะพานนี่แหล่ะ ด้วยลักษณะทีเ่ ป็ นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท้อนน้าจะเห็นเป็ น
วงกลมเต็มวง 2 วง ซึ่งเป็ นเรื่องน่าตื่นตาสาหรับคนในสมัยนัน้ อีกทัง้ ยังมีรูปร่างคล้ายๆกับแว่นตาทีก่ ลายมาเป็ นชื่อ

เรียกที่คุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ค วามโดดเด่นของตัวสะพานเท่ านัน้ สะพานหินสะพานแรกของประเทศ
ญี่ป่ นุ อีกด้วย

เที่ยง

นาท่านสู่ เกาะเดจิ มะ (DEJIMA ISLAND) เกาะเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เกาะแห่งนี้มรี ูปร่างหน้าตาเมื่อ พัด
สร้างขึน้ เพื่อจากัดอาณาเขตให้แก่ชาวยุโรปทีเ่ ข้ามาทาการค้าขายในเมืองนางาซากิ หรือเรียกได้ว่าเป็ นการป้ องกัน
การแพร่กระจายของศาสนาคริสต์และเป็ นการจัดระเบียบให้ชาวยุโรปอยู่ในเฉพาะพืน้ ทีข่ องตัวเอง ทีแ่ ห่งนี้ถอื เป็ น
สถานทีท่ สี่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์อกี แห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ในสมัยก่อนเดจิมะใช้เป็ นจุดแลกเปลีย่ นทาการค้าระหว่าง
ญี่ป่ ุนและยุโรป ในสมัยปิ ดประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นบ้านของชาวยุโรป ภายในมีการจัดวางและแสดงข้อมูล เรื่องราว
และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยนัน้ และมีการจาลองวิถีชีวิตความเป็ น อยู่ของชาวยุโรปอย่างโปรตุเกสหรื อ
ฮอลันดาด้วย
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท (TOSU PREMIUM OUTLET) เป็ นพื้นที่ช้อป
ปิ้ งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชนั ้ นาและแบรนด์ทอ้ งถิน่ มากกว่า 150 ร้าน เช่น COACH, ARMANI,
TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และอื่นๆอีกมากมาย
สามารถช้อปปิ้ งได้ครบทัง้ ผูห้ ญิง ผูช้ าย และเด็กเล็ก ไม่ ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องสาอางค์ โดยแต่ละ
ร้านก็จะมีโปรโมชั ่นส่วนลดมากมาย
อิ สระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นาท่านสู๋ ถนนมาเมะดามาชิ เป็ นย่านเมืองเก่าทีท่ างรัฐบาลรักษาไว้ เดินบนถนนในย่านนี้จะเห็นบ้านไม้แบบ
ดัง้ เดิมของญี่ป่ นุ ร้านอาหาร คาเฟ่ เล็กๆ และร้านขายรองเท้าเกี๊ยะ ในสมัยเอโดะทีป่ กครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มา
เมดะซึ่งเป็ นเขตชุมชนเล็กๆ ในเมืองฮิตะได้รบั การพัฒนาให้เป็ นสถานทีส่ าหรับประชาชนทั ่วไป ในพืน้ ทีน่ ้จี ะเรียง
รายไปด้วยร้านค้า บ้านพักอาศัย และร้านจาหน่ายของทีร่ ะลึกแบบโบราณซึง่ แสดงให้เห็นถึงอดีตของทีน่ ี่ ส่วนหนึง่

คา่
พักที่

ของพืน้ ทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็ นย่านอนุรกั ษ์กลุ่มอาคารโบราณทีส่ าคัญ เขตชุมชนนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นย่านลิตเติลเกียวโตของ
คิวชู
เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตัง้ อยู่บนชายฝัง่ ทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็ นเมืองแห่งบ่อน้ าแร่ทเี่ ป็ นบ่อโคลน จัดเป็ น
เมืองทีม่ รี สี อร์ทน้าแร่มากทีส่ ุดนักท่องเทีย่ วสามารถลองแช่น้าแร่หลายหลากชนิดได้
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
BEPPU STATION ONSEN HOTEL , BEPPU หรือเทียบเท่า
**จากนัน้ พักผ่อนและผ่อนคลายอิรยิ าบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้าแร่ทคี่ นญี่ป่ นุ เชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขน้ึ **

DAY 4 ชมบ่อน้าร้อน (ยูมิ จิโกกุ, ชิ โนอิ เกะ จิโกกุ) – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอิ นาริ – เมืองฟุคโุ อ
กะ – คาแนลซิ ตี้
(B/L/–)
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บ่อน้าพุร้อน (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อน้าพุรอ้ นขุมนรกทัง้ แปด เป็ นบ่อน้าพุรอ้ นธรรมชาติที่
เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ ธาตุที่เข้มข้น เช่น กามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม
คาร์บอเนต เรเดียม เป็ น ต้น และร้อนเกิน กว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตงั ้ ชื่อให้น่ ากลัวตามลักษณะ
ภายนอกที่เห็นกัน ท่านจะได้พบกับ บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิ โกกุ ซึ่งเป็ น 1 ใน 8 บ่อน้ าพุร้อนชื่อดังของเมืองเบปปุ
เป็ นบ่อทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมไปชมมากทีส่ ุดเพราะมีความสวยงามดูเป็ นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตัง้ แต่ทางเข้าเราจะเห็น
ควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขน้ึ มาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรูส้ กึ ได้ถงึ ความร้อนที่
พุ่งขึน้ มาจากใต้ธรณี

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ชิ โนอิ เกะ จิโกกุ บ่อนี้มสี แี ดงคล้ายกับสีของเลือด เชื่อกันว่าบ่อนี้อุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย
จนเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ดนิ เหนียวสีแดงทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังได้อกี ด้วย ภายในยังมีรา้ นขาบของที่
ระลึก ผงแร่ออนเซ็นทีส่ ามารถนากลับไปแช่ทบี่ า้ นได้อกี ด้วย

นาท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็ นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ป่ นุ และเมืองนี้มชี ่อื เสียง อีกอย่างใน
เรื่องของน้ าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ทเี่ ป็ นจุดชมใบไม้เปลีย่ นสีที่งดงามอีก
แห่งหนึ่งของหมู่บา้ นยูฟูอนิ อีกทัง้ ยังมีรา้ นค้าขายของพืน้ เมือง ผักและผลไม้สด ของทีร่ ะลึก HANDMADE น่ารักๆ
มากมายและยังมีขนมขึน้ ชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด)

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ศาลเจ้าอุกิฮะอิ นาริ (UKIHA INARI JINJA) ตระการตาด้วยวิวของประตูโทริอิ 91 ประตูทที่ อดยาวเป็ น
สถานที่ที่พลาดไม่ได้สาหรับการถ่ายรูป แต่ศาลเจ้าแห่งนี้ยงั มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและโดดเด่น ถูกสร้างขึน้
เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้า 3 องค์ของเกียวโต ได้แก่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ และมัตสึโอะ ไทฉะ รวมถึงศาลเจ้าดาไซฟุ
เทนมันงุแห่งฟุกุโอกะก็ประทับ อยู่ศาลแห่งนี้ ศาลเจ้าด้านหน้าที่ท่านสามารถสักการะได้ตงั ้ อยู่ ณ จุดสิ้นสุดของ
ประตูโทริอิ พรที่ได้รบั จากศาลเจ้าอุกิฮะ อินาริแห่งนี้ได้แก่ ความรุ่งเรืองทางธุรกิจ พืชผลอันอุดมสมบูรณ์ ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง สุขภาพ อายุยนื ยาว และความสาเร็จด้านการศึกษา

นาท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซ้อื ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสาอางค์
โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรั ่ม คอลลาเจน ฯลฯ
อิส ระให้ท่ านช้อปปิ้ ง ที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิ น (TENJIN) ส าหรับสายช๊ อปรับรองว่าเป็ น ช่ วงเวลาแห่ง
ความสุขเลยทีเดียว เนื่องจากย่านนี้มใี ห้เลือกเดินช๊อปชิมชิลกันแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นร้าค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่
เต็มสองข้างฝัง่ ถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด
ตัง้ แต่เครื่องใช้ไฟฟ้ า เสือ้ ผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสาอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
นาท่านไปยัง คาแนลซิ ตี้ฮากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทตี่ งั ้ อยู่รมิ น้ าภายในตัวเมือง
ฟูกุโอกะ ทีม่ คี วามเก๋ตรงด้านในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอกของห้างแห่งนี้กเ็ ท่ห์
อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของร้านค้าก็มใี ห้เลือกช้อปเพลิน ๆ กว่า 250 ร้าน มีทงั ้ ร้านที่มเี ฉพาะในญี่ป่ ุน ไปจนถึง
ร้านที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ และบริเวณชัน้ 5 ของห้างแห่งนี้มชี ่อื เรียกว่า “ราเมน สเตเดี่ยม” ที่มรี าเมนดังๆ
จากทั ่วทุกภูมภิ าคของญี่ป่ นุ มารวมตัวให้ชมิ กันแบบไม่ต้องไปหาทีอ่ ่นื ให้ลาบากอีกด้วย

คา่
พักที่

อิ สระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
LAMP LIGHT BOOK HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า

DAY 5 ท่าอากาศยานฟุกโุ อกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/–/–)
เช้า
08.55
12.35

บริการอาหาร เมนูเบนโตะ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่
VZ811
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**************************************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง
19 – 23 กรกฎาคม 65
26 – 30 กรกฎาคม 65
02 – 06 สิ งหาคม 65
09 – 13 สิ งหาคม 65
16 – 20 สิ งหาคม 65
23 – 27 สิ งหาคม 65
30 สค. – 03 กย. 65
06 – 10 กันยายน 65
13 – 17 กันยายน 65
20 – 24 กันยายน 65
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 65
04 – 08 ตุลาคม 65
11 – 15 ตุลาคม 65
18 – 22 ตุลาคม 65
25 – 29 ตุลาคม 65

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
(อายุไม่เกิน 12 ปี )
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มอัตรา
ท่านละ

23,999
23,999
24,999
25,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
25,999
26,999
25,999
25,999

23,999
23,999
24,999
25,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
25,999
26,999
25,999
25,999

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 17,000 บาท
** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **
** (ไม่มีที่นงั ่ บนเครื่องบิน)**
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**

ข้อสาคัญ
อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 20 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิ กการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดินทาง
กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณี ที่ห้อง TRP เต็ม ทาง
บริษทั อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักสาหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและสาหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยว
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
เนื่ องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถ
บัสนาเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
สาคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่ด้านหน้ า
เคาน์เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
กรณี ต้ อ งการตัด กรุ๊ป ส่ ว นตัว กรุ๊ป เหมาที่ ส ถานะผู้เ ดิ น ทางเป็ น เด็ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู ธุ ร กิ จ ขายตรง
เครื่ อ งส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ า งชาติ หรื อ คณะที่ ต้ อ งการให้ เ พิ่ ม สถานที่ ข อดูง าน กรุณ าติ ด ต่ อ แจ้ ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทุกครัง้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
-

-

-

ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึง ค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลีย่ นแปลง
บัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
รถรับส่งนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
หัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีที่
ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย

ส าหรับประเทศญี่ปุ่น รวมประกันการเดิ นทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงิ นรักษาโควิ ด-19 สูงสุด
2,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรรมธรรม์)
ค่าวีซ่า (ในกรณี ที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทั จะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท)

-

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
-

-

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
ค่าวีซ่าสาหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทาการยื่นเองเท่านัน้
ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทสี่ ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ เติม
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มผี ลเป็ นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั ่วโมง และเป็ น
แบบฟอร์มทีท่ างญี่ป่ นุ กาหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทางบริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและ
ใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทาการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตาม
จริง ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้
แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีทมี่ คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้

**กรุณาส่งสาเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันที
หลังจากการชาระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ
วันกลับ และเหลือหน้ าว่างสาหรับติ ดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 2 หน้ า โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั **
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ที่บ ริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่
ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%
- กรณีย่นื วีซ่ าไม่ ผ่าน ทางบริษั ท ขอสงวนสิท ธิ ์ในการหักค่าบริการยื่น วีซ่ าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทวี่ นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชี่ าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
- กรณีทที่ ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสี่ ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบิน ของท่ าอากาศยานเป็ น ส าคัญเท่านั น้ สิ่ง ส าคัญ ท่ านจาเป็ น ต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้

- กรณีทอี่ อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็ น จะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติ ดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทที่ ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- กรณีทที่ ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสั ่งของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนบริษัท ฯ ไม่มีอานาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้น แทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโี่ รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุ ดหมายปลายทางตามทีท่ ่าน
ต้องการ
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจี่ าเป็ นจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

