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บินด้วย ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ (XJ) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง(DMK) 

XJ 636 DMK(กรงุเทพ) – FUK(ฟกุโุอกะ) 23.40 – 07.00 

XJ 637 FUK(ฟกุโุอกะ) - DMK(กรงุเทพ) 07.45 – 11.45 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 (-/-/-) 
 

20.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 3-4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้

การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจ

คนเขา้เมอืง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


3 
 

23.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Thai Air Asia X เที่ยวบนิที ่

XJ636  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

 

วนัท่ี 2 
     สนามบินฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุเทมมงัง ุ– เมืองเบปป ุ– หมู่บา้นยฟุอิุน – บอ่นรก -  

     (พิเศษ !! บฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อัน้ !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซน็ !!)                                (-/L/D)                          
 

07.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

  น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ฟกุโุอกะ (Fukuoka) เมอืงเลก็ๆ ของประเทศญี่ปุ่ น ใครไดไ้ปสมัผสัแลว้จะหลงใหล

เสน่ห์ของเมอืงนี้ที่แมจ้ะเต็มไปด้วยตกึสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิน่อายของวฒันธรรมโบราณอนัเงยีบสงบ เมอืง

เลก็ๆ แห่งนี้จงึมทีัง้ 2 อารมณ์ใหน้ักท่องเทีย่วไดส้มัผสัเสน่หข์องฟุกุโอกะ ซึง่เลื่องชื่อจนไดร้บัการจดัอนัดบั

ของนิตยสาร ASIA Week ใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยูท่ีสุ่ดในเอเชยี ขณะทีส่หประชาชาตทิ านายว่าเมอืงนี้เป็นเมอืง

ทีม่อีตัราการเตบิโตสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากลาสเวกสั   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดาไซฟุ (Dazaifu) แลว้น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมงังุ (Dazaifu Tenmangu 

Shrine) วดัชนิโตเก่าแก่และมชีื่อเสยีงที่สุดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นที่สถติของเทพเจา้แห่งความรู้ จงึมี

นกัเรยีนนิสติ นักศกึษามากราบไหวข้อพร เพื่อการศกึษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดูใบไมผ้ลภิายในวดัมตี้นบ๊วย

นานาพนัธม์ากกว่า 6,000 ตน้เจรญิเตบิโตอยา่งหนาแน่นทัว่บรเิวณวดั ใหบ้รรยากาศทีแ่สนรื่นรมย ์ดา้นหน้า

ศาลเจ้าม ีรูปหล่อววัเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหวัววัแล้วจะมปัีญญาดแีละมี

สุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจงึพากนัลูบหวัววัตวันี้ดว้ยความเอน็ดู  อสิระใหท้่านได ้“ชมและซื้อ” สนิค้าของ

ฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีร่า้นคา้กว่า 100 รา้นบรเิวณหน้าวดัรวมถงึรา้นขนมขึน้ชื่ออย่าง อูเมะ

กาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานทีท่ าจากถัง่แดงห่อแป้งขา้วเหนียวแลว้น าไปป้ิง หรอืจะเลอืกซือ้ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ 

ทีท่ าจากกระดาษปัน้เป็นกอ้นและระบายตกแต่งเป็นรปูหน้า คนญีปุ่่ นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตาน าโชค 



4 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปป ุ(Beppu) ตัง้อยูบ่นชายฝัง่ทะเลตะวนัออกของเกาะควิชู เป็นเมอืงแห่งบ่อ

น ้าแรท่ีเ่ป็นบ่อโคลน จดัเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแรม่ากทีสุ่ดนกัท่องเทีย่วสามารถลองแช่น ้าแรห่ลายหลาก

ชนิดได ้  

น าท่านเขา้สู่ หมู่บ้านยฟุอิุน (Yufuin) เป็นตน้แบบของหมูบ่า้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น และเมอืงนี้มี

ชื่อเสยีง อกีอยา่งในเรือ่งของน ้าพุรอ้น ภายในเมอืงมทีะเลสาบ Lake Kinrin  ทะเลสาบแห่งนี้ทีเ่ป็นจดุชม

ใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามอกีแห่งหนึ่งของหมูบ่า้นยฟููอนิหมูบ่า้นยูฟูอนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้ขายของพืน้เมอืง 

ผกัและผลไมส้ด ของทีร่ะลกึ Handmade น่ารกัๆ มากมายและยงัมขีนมขึน้ชื่ออยา่ง "โครอ็กเกะ" (มนัชุบ

เกลด็ขนมปังทอด) โดยตวัเมอืงยฟุุอนินัน้ตัง้อยูท่่ามกลางธรรมชาตใินหุบเขาสเีขยีวอนังดงาม ปัจจบุนัเมอืงยุ

ฟุอนิไดก้ลายเป็นเมอืงแห่งการท่องเทีย่วซึง่เป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมาเยอืน 
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น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน ้าพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน ้าพุร้อนขมุนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุรอ้น

ธรรมชาตทิี่เกดิขึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แร่

เหลก็ โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นต้น และรอ้นเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ กต็ัง้ชื่อใหน่้า

กลวัตามลกัษณะภายนอกทีเ่หน็กนั  

น าท่านชม ชิโนอิเกะ จิโกก ุหรือ บ่อน ้าแร่สีเลือด น ้าแร่สแีดงที่เกดิจากความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิที่

น ้าแรใ่สบรสิุทธิร์วมตวักบัแรธ่าตุต่างๆ ภายในบ่อท าใหน้ ้าพุรอ้นกลายเป็นสแีดง 

น าท่านชม บ่อทะเลเดือด ยมิู-จิโกก ุ(UmiJigoku) ซึง่เป็น 1 ใน 8 บ่อน ้าพุรอ้นชื่อดงั ยมู ิจโิกกุ เป็นบ่อน ้า

รอ้นสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเล ด้วยความลกึ 150 เมตร ก าเนิดขึน้หลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปี

ก่อน (รวมค่าเขา้ชม 2 บ่อ) 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อัน้ 

พกัท่ี  BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่า

หากได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบ

การหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
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   วนัท่ี 3       วดันาริตะซงั ครุเุมะ – ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – โทซุพรีเม่ียมเอาทเ์ลต็                        (B/L/-)                                                             
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดันาริตะซงัครุเุมะ หรือเรียกย่อๆว่า วดันาริตะซงั (Narita San Kurume)  
ตัง้อยูใ่นเมอืงคุรเุมะ วดัแห่งนี้ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1958 และจดุเด่นของวดัแห่งนี้นัน้กค็อื รปูปัน้เจา้แม่กวนอมิ
ขนาดใหญ่ซึ่งมคีวามสูงกว่า 62 เมตร และยงัถือเป็นรูปปั้นที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นอีกด้วย  จุดบน
หน้าผากขององคเ์จา้แม่กวนอมินัน้ ทาจากแผ่นทองซึง่เมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 30 เซนตเิมตร และยงัประดบั
ประดาไปด้วยเพชร 3 กะรตักว่า 18 เมด็ ในส่วนของสร้อยคอนัน้ ประดบัประดาไปด้วยครสิตลัและหยก
จ านวน 56 ชิ้น และเด็กทารกที่อุ้มอยู่นัน้ก็มคีวามสูงกว่า 13 เมตร  ภายในรูปปั้นนี้นมบีนัไดวนไปสู่ห้อง
สงัเกตการณ์ ซึ่งคุณสามารถชมทวิทศัน์ของภูเขา Unzen ได้ หรอืจะเข้าสู่อุโมงค์ใต้ดนิซึ่งเป็นที่ตัง้ของ 
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"พพิธิภณัฑน์รกและสวรรค"์ กไ็ด้  นอกจากนี้ทีว่ดัแห่งนี้ยงัมเีจดยีพ์ุทธคยาแบบอนิเดยี ซึ่งถอืเป็นหลงัแรก
ในญีปุ่่ นดว้ย (ไมร่วมค่าเขา้ภายในอาคารท่านละ 500 เยน) 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเล็กๆ บนเกำะคิวชูท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของธรรมชำติ

บริเวณชำยฝั่งท่ีสวยงำม และมีประวติัศำสตรใ์นเร่ืองของเคร่ืองป้ันดินเผำท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สรำ้งข้ึนในปี 1688 เป็นศำลเจำ้นิกำยชินโต 

ประจ ำตระกูลนำเบะชิมะผูป้กครองเมืองซำกะ ในสมยัเอโดะ เป็นศำลเจำ้อินำริท่ีใหญ่และส ำคญัเป็นอนัดบั 

3 รองมำจำก ศำลเจำ้ฟุชิมิอินำริในเกียวโต และศำลเจำ้คะซะมำ่อินำริในอิบำระกิ ดำ้นบนของตวัศำลเจำ้ ก็

เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงำมอีกจุดหน่ึงโดยเฉพำะช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ยำมท่ีดอกซำกุระบำนสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้

ร่วง ท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีสม้แดง ส่วนหนำ้ศำลเจำ้ก็ยงัมีสะพำนสีแดงคู่กบัแมน่ ้ำสำยเล็กๆเป็นจุดถ่ำยภำพ

ท่ีสวยงำมเลยทีเดียว  ศำลเจำ้แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของเทพเจำ้ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชำชนต่ำงนิยมไปสกักำระขอ

พรเก่ียวกบักำรเก็บเก่ียว ควำมส ำเร็จดำ้นธุรกิจ และควำมปลอดภยั อีกทั้งศำลเจำ้แห่งน้ียงัเป็นหน่ึงในฉำก

ละคร "กลกิมโมโน" 



9 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต็ (Tosu Premium Outlets) เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอ้าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ 
มรี้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, 
Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอกีมากมายมาทีน่ี่สามารถชอ้ป
ป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์โดยแต่ละรา้นก็
จะมโีปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย  

 
ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
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ท่ีพกั   AZ HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 4 อิสระช้อปป้ิงหรือท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                  (B/-/-)                                                                
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท้่านไดท้่องเทีย่วตามอธัยาศยัภายในเมอืงฟุกุโอกะ (ไมร่วมค่าเดนิทาง) 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่า (เพื่อไมร่บกวนเวลาการชอ้ปป้ิง) **  

เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัอสิระชอ้ปป้ิงตามแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงั  

- Canal City Hakata    อาณาจกัรหรแูห่งการชอ้ปและความบนัเทงิหลายรปูแบบทีร่วมไวใ้นทีเ่ดยีว ทัง้

โรงหนงั, game center, โรงแรมและรา้นแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้แบรนดญ์ีปุ่่ นแทแ้ละแบรนด์

ต่างประเทศรวมกว่า 250 รา้น ส่วนใครชอ้ปจนตาลายอยากแวะเตมิพลงั กม็รีา้นอาหารเปิดบรกิาร

หลากหลายประเภท และบนชัน้ 5 ม ีRamen Stadium หรอืบางคนจะเรยีกว่าศูนยอ์าหารทีข่ายเฉพาะ

ราเมงกไ็มว่่ากนั ใครชอบรา้นไหนเลอืกไดต้ามสะดวก และเป็นอกีแหล่งทีม่ฮีากะตะราเมงใหล้องชมิกนั

ดว้ย นอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าละคร “รกัคุณเท่าฟ้า” 

 
- Marinoa City Outlet ชอ้ปป้ิงมอลลร์มิทะเลแห่งใหญ่นี้ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของเมอืงฮากะตะ ส่วน

ใหญ่จะเป็นแบรนดท์อ้งถิน่แต่กม็แีบรนดอ์นิเตอรบ์างส่วนนะคะ อยา่ง Coach, Gap, Beams, Wacoal, 

Triumph ชอ็ปจะมทีัง้ทีเ่ป็นเอาทเ์ลต็และเป็นชอ็ปธรรมดา ซึง่ส่วนใหญ่เน้นแฟชัน่ดไีซน์ ทัง้รองเทา้ 
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กระเป๋า เสือ้ผา้ ชุดกฬีา นอกจากนี้ยงัมเีครือ่งใชแ้ละของตกแต่งบา้น ของใชส้ าหรบัเดก็ และ Game 

Zone และนอกจากนี้ยงัมเีครือ่งเล่นชงิชา้สวรรคไ์วค้อยใหบ้รกิารอกีดว้ย 

- Tenjin Underground Shopping Mall อยูใ่ตด้นิสถานี Tenjin ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ทีม่รีา้นคา้

ใหเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งจใุจกว่ารอ้ยรา้น แบ่งเป็นบลอ็คๆ ตัง้เรยีงรายซา้ย-ขวาตลอดทางเดนิความยาว

กว่า 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดารา้นรวงต่างๆ ตกแต่งรา้นกนัอยา่งน่ารกั ดดู ีมกีลิน่อาย

สไตลย์โุรปในยคุศตวรรษที ่19  สนิคา้ส่วนใหญ่เป็นแบรนดท์อ้งถิน่ทีส่รา้งสรรคข์ึน้มาเอง เหมาะกบั

วยัรุน่และวยัท างาน โดยเฉพาะเสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งแต่งกาย เครือ่งประดบั accessories 

 
- ถนนช้อปป้ิง Hakata Kawabata ถนนชอ้ปป้ิงแบบมงุหลงัคาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของฮากะตะ ทีช่อ้ปป้ิงทีน่ี่จะ

เลก็กว่าทีอ่ื่น ตลอดทัง้สองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เตม็ไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น สนิคา้กม็เีลอืกซือ้
มากมายประเภททัง้เสือ้ผา้ ของกนิ ของใช ้ส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ทัว่ ๆ ไป ทเีดด็ของทีน่ี่คอืรา้นทีม่ ี
สนิคา้จากเตา้หู ้มทีัง้มาสกเ์ตา้หูท้ีข่ ึน้ชื่อของทีน่ี่ และผลติภณัฑน์ ้าเตา้หูแ้ท้ๆ  ของฟุกุโอกะทีต่อ้งลิม้ลอง 

- ย่านซุ้มขายอาหารสไตลย์าไตริมแม่น ้า (Yatai Food Stall) รถเขน็ขายอาหารหรอืทีเ่รยีกกนัว่ายาไต
(Yatai)เป็นหนึ่งในของขึน้ชื่อของเมอืงฟุกุโอกะ โดยทัว่ๆไปรา้นแบบยาไตมกัจะมทีีน่ัง่ไดแ้ค่ 6-10 ทีน่ัง่
เท่านัน้ ซึง่มกัจะขายอาหารทีส่ามารถกนิไดเ้รว็ๆแต่อยู่ทอ้ง ทัว่ทัง้เมอืงฟูกุโอกะจะมอียูป่ระมาณ 150 
รา้น แต่บรเิวณทีน่่าสนใจทีสุ่ดจนปัจจบุนักลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วของเมอืงไปแลว้ กค็อืแถว
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ตอนใตข้องเกาะนาคาสุ (Nakasu Island)ทีอ่ยูก่ลางเมอืงฟูกุโอกะ เพราะจะมรีา้นอาหารแบบยาไต
รวมกนัอยู่ประมาณ 10 รา้นตลอดทางเดนิรมิน ้าทีไ่ดบ้รรกาศแสนด ี

 อิสระอาหารกลางวนัและค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพกั   AZ HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 5 
   สนามบินฟกุโุอกะ  – กรงุเทพ (ดอนเมือง)                                                                    (B/-/-
) 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 

07.45     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 637  ** ไมม่อีาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

11.45     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม – ตลุาคม 2562 
20 – 24 กรกฎาคม 62 19,999 19,999 19,999 5,000 12,900 

24 – 28 กรกฎาคม 62 21,999 21,999 21,999 5,000 12,900 

07 – 11 สงิหาคม 62 21,999 21,999 21,999 5,000 12,900 

10 – 14  สงิหาคม 62   21,999 21,999 21,999 5,000 12,900 

11 – 15 กนัยายน 62 20,999 20,999 20,999 5,000 12,900 

25 – 29 กนัยายน 62 20,999 20,999 20,999 5,000 12,900 

02 – 06 ตลุาคม 62 22,999 22,999 22,999 5,000 12,900 

09 – 13 ตลุาคม 62 24,999 24,999 24,999 5,000 12,900 

12 – 16 ตลุาคม 62 24,999 24,999 24,999 5,000 12,900 

16 – 20  ตลุาคม 62 22,999 22,999 22,999 5,000 12,900 

19 – 23 ตลุาคม 62 24,999 24,999 24,999 5,000 12,900 

23 – 27 ตลุาคม 62 24,999 24,999 24,999 5,000 12,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
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** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบ ารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

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

ภายใน 1 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  
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 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได ้
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 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบิน เพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยืนยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 
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 กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


