บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
VZ810
00.15 – 07.25
BKK(สุวรรณภูมิ) – FUK(ฟุกโุ อกะ)
VZ811
08.25 – 12.35
FUK(ฟุกโุ อกะ) – BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

**เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
21.30

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
THAI VIETJET โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน
และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2 ท่าอากาศยานฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟจุ ิ น – ทะเลสาบคิ นริ น - บ่อนํ้าพุรอ้ น
– ยูมิ จิ โกกุ – ชิ โนอิ เกะ จิ โกกุ
(–/L/D)
00.15
07.25

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน THAI VIETJET เทีย่ วบินที่ VZ810
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วนํ าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ (TENMANGU SHRINE) วัดชินโต
เก่าแก่และมีช่อื เสียงทีส่ ุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นทีส่ ถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนกั เรียนนิสติ นักศึกษามา
กราบไหว้ขอพร เพือ่ การศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้น
เจริญเติบโตอย่างหนาแน่ นทัวบริ
่ เวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า
นอนเฝ้ าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อทีว่ ่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากัน
ลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้าพื้นเมืองที่
ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึน้ ชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานทีท่ าํ จากถัวแดงห่
่
อ
แป้ งข้าวเหนียวแล้วนํ าไปปิ้ ง หรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทําจากกระดาษปั ้นเป็ นก้อนและระบาย
ตกแต่งเป็ นรูปหน้า คนญีป่ ่ ุนเชื่อว่า เป็ นตุ๊กตานําโชค

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟอุ ิ น เป็ นต้นแบบของหมู่บา้ น OTOP ของประเทศญีป่ ่ ุน และเมืองนี้มชี ่อื เสียง อีกอย่าง
ในเรื่องของนํ้าพุรอ้ น ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ทเ่ี ป็ นจุดชมใบไม้เปลีย่ นสีทง่ี ดงาม
อีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอนิ อีกทัง้ ยังมีรา้ นค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของทีร่ ะลึก HANDMADE
น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึน้ ชื่ออย่าง “โคร็อกเกะ” (มันชุบเกล็ดขนมปั งทอด)

แวะถ่ายรูป ทะเลสาบคิ นริน (KINRIN LAKE) เป็ นทะเลสาบเล็กๆในเมืองยูฟุอนิ ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ
25 นาที นํ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากนํ้าพุรอ้ นทําให้น้ําในสระอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในตอนเช้าบริเวณผิวนํ้า
จะมีไอนํ้าลอยขึน้ มา เป็ นอีกหนึ่งทะเลสาบทีส่ วยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลีย่ นสี
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้าพุร้อน (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อนํ้าพุรอ้ นขุมนรกทัง้ แปด เป็ นบ่อนํ้าพุรอ้ น
ธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุทเ่ี ข้มข้น เช่น กํามะถัน แร่เหล็ก
โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็ นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตงั ้ ชื่อให้น่ากลัวตาม
ลักษณะภายนอกที่เห็นกัน ท่านจะได้พบกับ บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิ โกกุ ซึ่งเป็ น 1 ใน 8 บ่อนํ้ าพุร้อนชื่อดังของ

เมืองเบปปุ เป็ นบ่อทีน่ ักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากทีส่ ุดเพราะมีความสวยงามดูเป็ นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตัง้ แต่
ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุง่ แทรกก้อนหินใหญ่ขน้ึ มาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะ
รูส้ กึ ได้ถงึ ความร้อนทีพ่ ุง่ ขึน้ มาจากใต้ธรณี

นําท่านเดินทางสู่ ชิ โนอิ เกะ จิโกกุ บ่อนี้มสี แี ดงคล้ายกับสีของเลือด เชื่อกันว่าบ่อนี้อุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย จน
เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ดนิ เหนียวสีแดงทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังได้อกี ด้วย ภายในยังมีรา้ นขาบของ
ทีร่ ะลึก ผงแร่ออนเซ็นทีส่ ามารถนํากลับไปแช่ทบ่ี า้ นได้อกี ด้วย

คํา่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU
บุฟเฟต์ปิ้งย่าง มีเนื้ อสัตว์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ น หมู เนื้ อวัว ไก่ ไม่อนั ้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มี
เมนูอื่นๆเช่น ซูชิ ราเมง สลัด ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย
พักที่
KAMENOI HOTEL BEPPU,หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิ สระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ้าแร่ ออนเซนธรรมชาติ ซึ่ งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่าหากได้ แช่
นํ้าแร่ออนเซน ธรรมชาติ นี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิ ตดีขึ้น

DAY 3 ถนนมาเมะดามาชิ – ศาลเจ้าอุกิฮะอิ นาริ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – คาแนล
ซิ ตี้ฮากาตะ
(B/-/-)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ ถนนมาเมะดามาชิ เป็ นย่านเมืองเก่าทีท่ างรัฐบาลรักษาไว้ เดินบนถนนในย่านนี้จะเห็นบ้านไม้แบบ
ดัง้ เดิมของญี่ป่ ุน ร้านอาหาร คาเฟ่ เล็กๆ และร้านขายรองเท้าเกี๊ยะ ในสมัยเอโดะทีป่ กครองโดยโชกุนโทคุกาวะ
มาเมดะซึ่งเป็ นเขตชุมชนเล็กๆ ในเมืองฮิตะได้รบั การพัฒนาให้เป็ นสถานทีส่ ําหรับประชาชนทัวไป
่ ในพืน้ ทีน่ ้ีจะ
เรียงรายไปด้วยร้านค้า บ้านพักอาศัย และร้านจําหน่ ายของที่ระลึกแบบโบราณซึ่งแสดงให้เห็นถึงอดีตของที่น่ี
ส่วนหนึ่งของพืน้ ทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็ นย่านอนุรกั ษ์กลุ่มอาคารโบราณทีส่ าํ คัญ เขตชุมชนนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นย่านลิตเติล
เกียวโตของคิวชู
นําท่านสู่ ศาลเจ้าอุกิฮะอิ นาริ (UKIHA INARI JINJA) ตระการตาด้วยวิวของประตูโทริอิ 91 ประตูทท่ี อดยาว
เป็ นสถานที่ท่พี ลาดไม่ได้สําหรับการถ่ายรูป แต่ศาลเจ้าแห่งนี้ยงั มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและโดดเด่น ถูก
สร้างขึน้ เพือ่ อุทศิ ให้แก่เทพเจ้า 3 องค์ของเกียวโต ได้แก่ ศาลเจ้าฟูชมิ ิ อินาริ และมัตสึโอะ ไทฉะ รวมถึงศาลเจ้า
ดาไซฟุ เทนมันงุ แ ห่ ง ฟุ กุ โ อกะก็ประทับอยู่ศ าลแห่ ง นี้ ศาลเจ้าด้านหน้ าที่ท่านสามารถสัก การะได้ต งั ้ อยู่ ณ
จุดสิน้ สุดของประตูโทริอิ พรทีไ่ ด้รบั จากศาลเจ้าอุกฮิ ะ อินาริแห่งนี้ได้แก่ ความรุ่งเรืองทางธุรกิจ พืชผลอันอุดม
สมบูรณ์ ความปลอดภัยในการเดินทาง สุขภาพ อายุยนื ยาว และความสําเร็จด้านการศึกษา

เที่ยง

จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท (TOSU PREMIUM OUTLET) เป็ นพืน้ ที่ช้
อปปิ้ งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชนั ้ นํ าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น COACH,
ARMANI, TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE แ ล ะ
อื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปปิ้ งได้ครบทัง้ ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครื่องสําอาง โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชันส่
่ วนลดมากมาย
อิ สระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซอ้ื ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสําอาง
โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ
อิส ระให้ท่ า นช้อ ปปิ้ ง คาแนลซิ ตี้ฮ ากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศู น ย์ก ารค้า ขนาดใหญ่ ท่ีต ัง้ อยู่ ริม นํ้ า
ภายในตัวเมืองฟูกุโอกะ ทีม่ คี วามเก๋ตรงด้านในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอก
ของห้างแห่งนี้ก็เท่ห์อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของร้านค้าก็มใี ห้เลือกช้อปเพลิน ๆ กว่า 250 ร้าน มีทงั ้ ร้านที่มี
เฉพาะในญี่ป่ ุน ไปจนถึงร้านที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ และบริเวณชัน้ 5 ของห้างแห่งนี้มชี ่อื เรียกว่า “ราเมน
สเตเดี่ยม” ที่มรี าเมนดังๆ จากทัวทุ
่ กภูมภิ าคของญี่ป่ ุนมารวมตัวให้ชมิ กันแบบไม่ต้องไปหาที่อ่นื ให้ลําบากอีก
ด้วย

คํา่
พักที่

อิ สระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
LAMP LIGHT BOOKS HOTEL FUKUOKAหรือเทียบเท่า

DAY 4 อิ สระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
เช้า

(B/-/-)

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
ให้ท่านอิสระท่องเทีย่ วตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
- พลาดไม่ได้ ถ่ายรูปเช็คอินกับ RX-93FFΝ GUNDAM หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า V GUNDAM (นิวกันดัม้ ) ประจําการ
อยู่ทห่ี น้าห้างสรรพสินค้า MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA ความสูงถึง 24.8 เมตร พลาด
ไม่ได้กบั การปั กหมุด GUNDAM PARK FUKUOKA ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 4 ของศูนย์การค้า เรียกได้ว่าเป็ นแหล่งกันดัม้ ที่
จัดเต็มทุกอย่าง ทัง้ เรื่องข้อมูลต่าง ๆ ของกันดัม้ ความบันเทิงและความสนุกสนานแบบฉบับสวนสนุกแนวกันดัม้
และสินค้าทีเ่ กี่ยวกับกันดัม้ นานาชนิด มาทีน่ ่ีทเ่ี ดียวเรียกว่าจบครบรส

- วัดโทโชจิ (TOCHOJI TEMPLE) วัดทีเ่ ป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของผูค้ นในเมืองฟุกุโอกะแห่งนี้ ถูกสร้างขึน้ มา
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 806 โดยภายในเต็มไปด้วยศาสนสถานทีน่ ่ าสนใจ และเปี่ ยมไปด้วยประวัตศิ าสตร์มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ น พระพุทธรูปทําจากไม้แกะสลักขนาดใหญ่, เจดียส์ แี ดงสด, หอไม้โบราณ ฯลฯ
ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี
เวลาเปิ ด-ปิ ด : เปิ ดให้เข้าชมเวลา 09:00 น. – 17:00 น.
ข้อมูลการเดินทาง : จาก HAKATA STATION (K11) สามารถเดินไปยัง วัดโทโชจิ ได้เลย ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที

- ศาลเจ้าคูชดิ ะ (KUSHIDA SHRINE) ศาลเจ้าทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี โดยเป็ นทีป่ ระดิษฐานของ โอ คูชดิ ะ
ซัง (O-KUSHIDA-SAN) เทพเจ้าในศาสนาชินโต ทีค่ นในพืน้ ทีเ่ ชื่อว่าเป็ นเทพจ้าทีค่ อยปกป้ องคุม้ ครอง ความ
ปลอดภัยให้กบั บ้านเมืองมาอย่างยาวนาน
ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี
เวลาเปิ ด-ปิ ด : เปิ ดให้เข้าชมเวลา 04:00 น. – 22:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จาก HAKATA STATION (K11) สามารถเดินไปยังศาลเจ้าคูชดิ ะ ได้เลย ใช้เวลาเดินประมาณ 13
นาที

- หอคอยฟุกุโอกะ (FUKUOKA TOWER) หอคอยทีเ่ ป็ นแลนด์มาร์กหลักประจําอ่าวฮากาตะ (HAKATA BAY) มี
ความสูงถึง 234 เมตร โครงสร้างอาคารเป็ นรูปทรงสามเหลีย่ มเรขาคณิต ซึง่ ด้านนอกจะปูดว้ ยกระจกสีฟ้าแบบ
ครึง่ แผ่น ทัวหอคอย
่
ทีจ่ ะส่งแสงสะท้อนสีฟ้า กลืนไปกับทิวทัศน์โดยรอบอย่างสวยงาม ก่อนจะเข้าไปในจุดชมวิว
ของหอคอย ซึง่ เป็ นไฮไลท์สําคัญ
ค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมภายในหอคอย 800 เยน
เวลาเปิ ด-ปิ ด : เปิ ดให้เข้าไปเยีย่ มชมภายในหอคอย เวลา 09:30 น. – 22:00 น.
ข้อมูลการเดินทาง : จาก HAKATA STATION ให้ขน้ึ รถไฟสาย KUKO SUBWAY LINE ทีส่ ถานี HAKATA STATION
(K11) ไปลงทีส่ ถานี FUJISAKI STATION (K03) แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงหอคอยฟุกุโอกะ

- ย่านยะไต ฮากาตะ (YATAI HAKATA) โซนขายอาหารข้างทางทีม่ ขี องกินอร่อยๆ จากร้านค้าเล็กๆ ทีเ่ รียงราย
ตลอดทัง้ ย่าน ให้อารมณ์ประมาณสตรีทฟู้ดบ้านเรา ซึง่ คําว่า ยะไต (YATAI) เป็ นภาษาญีป่ ่ ุนทีม่ คี วามหมายว่า
แผงลอย หรือซุม้ ขายอาหารขนาดเล็ก เน้นขายอาหารกินง่าย เป็ นเมนูทค่ี นท้องทีช่ อบกินกัน ซึง่ ย่านยะไต ฮากา
ตะ ก็มใี ห้เลือกแบบจัดเต็ม ทัง้ ฮากาตะราเมง (HAKATA RAMEN), หม้อไฟ (ODEN), ไก่ย่าง (YAKITORI) ฯลฯ
รวมถึงความเป็ นกันเอง ของบรรดาพ่อครัว แม่ครัวในร้าน ทําให้สามารถไปนังกิ
่ นได้อย่างสบายใจ ท่ามกลาง
บรรยากาศริมนํ้ายามคํ่าคืน ซึง่ เหมาะแก่การมาหาอะไรกิน หลังจากไปเทีย่ วมาทัง้ วันทีส่ ุด
ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี
เวลาเปิ ด-ปิ ด : เปิ ดให้เข้าชมเวลา 10:00 น. – 21:00 น.
ข้อมูลการเดินทาง : จาก HAKATA STATION สามารถเดินไปยัง ย่านยะไตฮากาตะ ได้เลย ใช้เวลาเดินประมาณ 15
นาที

พักที่

อิ สระรับประทานอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย
LAMP LIGHT BOOKS HOTEL FUKUOKAหรือเทียบเท่า

DAY 5 ท่าอากาศยานฟุกโุ อกะ – กรุงทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า
08.25
12.35

(B/L/–)

บริ การอาหาร เมนูเบนโตะ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูท่ ่าอากาศยานฟุกุโอกะ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET เทีย่ วบิน
ที่ VZ811
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
กําหนดการเดิ นทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
(อายุไม่เกิ น 12 ปี )
ท่านละ

03-07 มกราคม 2566
25,999
25,999
10-14 มกราคม 2566
25,999
25,999
17-21 มกราคม 2566
25,999
25,999
24-28 มกราคม 2566
25,999
25,999
31 ม.ค.-04 ก.พ. 2566
25,999
25,999
07-11 กุมภาพันธ์ 2566
25,999
25,999
21-25 กุมภาพันธ์ 2566
25,999
25,999
07-11 มีนาคม 2565
25,999
25,999
14-18 มีนาคม 2565
25,999
25,999
21-25 มีนาคม 2565
25,999
25,999
ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 15,500 บาท

พักเดี่ยว
เพิ่ มอัตรา
ท่านละ

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

** ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)**

**หากต้องการทํากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**

ข้อสําคัญ
อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
กรณี พกั 3 ท่ าน/ห้ อง ทางโรงแรมจะทําการเสริ มเตี ยงให้ เท่ านั น้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่ก ับนโยบายของ
โรงแรมนัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณี ที่ห้อง TRP

-

-

เต็ม ทางบริ ษัทอาจจะต้ องปรับไปนอนห้ องพักสําหรับ 1 ท่ าน 1 ห้องและสําหรับ 2 ท่ าน 1 ห้ อง โดยท่ าน
จะต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยว
อัตรานี้ เฉพาะนั กท่ องเที่ ยวที่ ถือหนั งสื อเดิ นทางไทยเท่ านั น้ กรณี ถือหนั งสื อเดิ นทางต่ างประเทศ ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ
3,200 บาท)
เนื่ องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิ น หรือช่ วงเทศกาลต่ างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
รถบัสนําเที่ยวสามารถให้บริ การวันละ 10 ชัวโมง
่
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า

สําคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่ด้านหน้ า
เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายที่ จะ
เกิ ดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
กรณี ต้อ งการตัด กรุ๊ปส่ ว นตัว กรุ๊ปเหมาที่ ส ถานะผู้เดิ นทางเป็ น เด็กนั กเรี ย น นั กศึ กษา ครู ธุรกิ จขายตรง
เครื่ อ งสํา อาง 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 าที่เพื่อทําราคาให้ใหม่ทุกครัง้
การเข้ า ประเทศญี่ ปุ่ นแนะนํ า ให้ มี ก ารทํ า ประกัน การเดิ น ทาง โดยรายการนี้ ไ ม่ ร วมประกัน การเดิ น ทางที่
ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิ ด-19 ท่านสามารถติ ดต่อเพื่อชื้อประกันได้ในราคาเริ่ มต้น 225 บาท
(แผน EASY VISA) ประกันคุ้มครองการเสี ยชี วิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจาก
อุบตั ิ เหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริ งสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอื่นๆ
(เงื่อนไขเป็ นไปตามกรรมธรรม์) รายการนี้ ไม่รวมประกันการเดิ นทางที่ ครอบคลุมประกันสุขภาพที่ มีวงเงิ น
รักษาโควิ ด-19

อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ํ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
รถรับส่งนําเทีย่ วตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
หัวหน้าทัวร์นําเทีย่ 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 าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รูจ้ กั กัน
มาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย
ค่าวีซ่า (ในกรณี ที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทั จะคืนเงิ นให้ท่านละ 1,500 บาท)

-

-

-

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าวีซ่าสําหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทําการยื่นเองเท่านัน้
ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ เติม

-

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
- ประกันการเดิ นทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงิ นรักษาโควิ ด-19
- กรณี ที่ไม่มีวคั ซี น ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ ผี ลเป็ นลบ ต้องตรวจก่อน
เดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
และเป็ นแบบฟอร์มที่ทางญี่ป่ ุนกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทางบริษทั กรณี
เป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษทั คู่ค้า และ
ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครัง้ ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING
LIST) ก็จะให้ส ิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลํ าดับ เนื่ อ งจากทุ ก พีเ รียด เรามีท่ีนัง่ ราคาพิเ ศษจํานวนจํากัด ยกเว้ น
โปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านัน้
**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่ จาํ เป็ นต้ องใช้ ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า
ทันทีหลังจากการชําระเงิ น หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน ณ วันกลับ และเหลือหน้ าว่างสําหรับติ ดวีซ่าไม่ตาํ่ กว่า 2 หน้ า โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษทั **
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิก ก่ อ นการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่ าทัว ร์โ ดยหัก ค่ าใช้จ่ายที่เ กิด ขึ้นจริง *ในกรณีท่ีว นั เดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* กรณีย่นื วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
ก
ค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเช่ นค่ าธรรมเนี ยมวีซ่า ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน เป็ นต้น
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอื่นๆ กรณีย่นื วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าบริการยื่นวีซ่าและ
จัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั ๋วเครื่องบิน เป็ นต้น
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ท่ชี ําระแล้วทัง้ หมด กรณีย่นื วีซ่าไม่ผ่าน
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่าน
จําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือ่ เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้

- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้อง
ชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่ ่านต้องการ
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการไม่
์
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว

- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณี
ทีจ่ าํ เป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

