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Code: IF05-JPN-VZ-FUK001-FUKUOKA-53VZ-AUG-OCT-29-32-PE220620 

 

 

วนัที ่ รายการทวัร ์

มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) VZ810 00.45-08.10+1 - - - 

วนัทีส่อง 

สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้มยิาจ ิดาเกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – ชมบอ่น า้รอ้น 

จโิกก ุ– หมูบ่า้นยฟูุอนิ  

 OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

- ✓ HTL  

วนัทีส่าม 

ชอ่งเขาทาคาชโิฮะ – ปราสาทคมุาโมโต ้– น ัง่เรอืเฟอรร์ี ่สู ่นางาซาก ิ–  

สวนสนัตภิาพ  ✓ ✓ ✓ 

 OEDO ONSEN MONOGATARI NAGASAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่

พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณู – ศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร ิ– โทซุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – 

ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ ✓ - - 

 THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ 
สนามบนิฟุกโุอกะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ )  

VZ811 08.55-12.35 
✓   
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ก าหนดการเดนิทาง 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมช ัน่ไมม่ขีองแจกและไมม่รีาคาเด็ก*** 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ระหวา่งประเทศขาออก (ชัน้ 4) เคานเ์ตอร ์สายการบนิเวยีดเจ็ท พบ

กบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บรเิวณหนา้เคานเ์ตอร ์ 

*** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมม่ปีระกาศ

เตอืนผูโ้ดยสารขึน้เครือ่งดงัน ัน้ผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่ง

ออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี*** 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง สนามบนิฟุกโุอกะ – ศาลเจา้มยิาจ ิดาเกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ - จโิกก ุเมกรุ ิ

– หมูบ่า้นยฟูุอนิ - เบปป ุ 

 

00:45 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเวยีดเจ็ท เทีย่วบนิที ่VZ810 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ช ัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

08:10  ถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ทุยั... ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้

เมอืง  

 

ชว่งการเดนิทาง 

 

 

ผูใ้หญพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น 

 

พกัทา่นเดีย่ว จา่ยเพิม่ 

 

จ านวนทีน่ ัง่ 

23 – 27 ส.ค. 65 29,999. - 6,000. - 20 

30 ส.ค. – 03ก.ย. 65 30,999. - 6,000. - 20 

13 – 17 ก.ย. 65 30,999. - 6,000. - 20 

27ก.ย. – 01ต.ค. 65 30,999. - 6,000. - 20 

04 – 08 ต.ค. 65 31,999. - 6,000. - 30 

11 – 15 ต.ค. 65 31,999. - 6,000. - 30 

18 – 22 ต.ค. 65 32,999. - 6,000. - 30 

25 – 29 ต.ค. 65 31,999. - 6,000. - 30 
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ศาลเจา้ มยิาจดิาเกะ เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามเกา่แกแ่ละยาวนาน

กวา่ 1,700 ปี ศาลเจา้แหง่นีม้กัจะมคีนขอพรในเรือ่งของโชคลาภ 

และความส าเร็จในเรือ่งของธรุกจิ จดุเดน่อยา่งหนึง่ของศาลเจา้นี้

คอื Shimenawa (ชเิมะนะวะ しめ縄) ทีแ่ขวนอยูต่รงทางเขา้ ช ิ

เมะนะวะเป็นเชือกขนาดใหญ่ น ้ าหนัก 3 ตัน ซึง่นับเป็น 

Shimenawa ทีม่ขีนาดใหญม่ากทีส่ดุในญีปุ่่ น และจะมกีารเปลีย่น

เชอืกนีท้กุปี 

ศาลเจา้ดาไซฟุ เป็นศาลเจา้ในลัทธชินิโต ซึง่คนญีปุ่่ นเชือ่ว่า

เป็นศาลเจา้ทีใ่หพ้รในเรือ่งการศกึษาเลา่เรยีน เนือ่งจากศาลเจา้นี้

สรา้งขึน้เพื่ออุทิศใหก้ับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผูเ้ป็น

นักปราชญป์ระจ าราชส านักในสมัยเฮอัน แต่ถูกใสร่า้ยจนถูกปลด

ออกจากต าแหน่งและเนรเทศใหม้ารับราชการอยูท่ีด่าไซฟ ุแต่อยู่

ไดแ้คเ่พยีง 2 ปีก็เสยีชวีติ โดยศาลเจา้นีส้รา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผูค้นมักมากราบไหวฝ้ากเนื้อ

ฝากตัวกบัศาลเจา้แหง่นี้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นสู ่จโิกก ุทีห่มายถงึ “นรก” ซึง่เป็นบรเิวณทีบ่อ่น ้ารอ้นผดุขึน้มาทัง้หมด 9 บอ่ทีม่ลีักษณะแตกตา่ง

กนัตามแรธ่าตโิดยแตล่ะบอ่ลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้นสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส อาท ิเชน่ อุม ิจโิกก ุ

(บอ่ทะเล) เป็นบอ่น ารอ้นทีม่สีฟ้ีา, ชโินะอเิกะ จโิกกุ (บอ่เลอืด) บอ่น ารอ้นทีน่ ้าเป็นสแีดง และ ทะสึ

มาก ิจโิกก ุบอ่น ้ารอ้นทีม่ลีักษณะพเิศษคอืจะมกีารปะทขุึน้มาของน ้ารอ้นในบอ่ทกุๆ25-30 นาท ี 

หมูบ่า้นยฟููอนิ หมูบ่า้นหัตกรรม แหง่ตน้ก าเนดิผลติภณัฑแ์ละโครงการ หนึง่หมูบ่า้นหนึง่ผลติภณัฑ ์และ

ทีเ่มอืงไทยไดน้ ามาเป็นตน้แบบและปรับปรงุเป็น หนึง่ต าบล หนึง่ผลติภัณฑ ์ภายในหมูบ่า้นมรีา้นคา้การ

ฝีมอืมากมาย ชมรา้นเครือ่งแกว้ รา้นขนมญีปุ่่ นปรุงสดๆ รอ้นๆ และสะอาดสะอา้น และเลอืกซือ้ของที่

ระลกึมากมาย ชมทะเลสาบเกา่แกโ่บราณ ชมปลาพันธุท์ีห่ายากนานาชนดิอยูอ่าศัย ในทะเลสาบอยา่ง

ธรรมชาต ิ

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   ทีพ่กั OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

**จากน ัน้พกัผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แชอ่อนเซ็น” การแชน่ า้แรท่ ีค่นญีปุ่่ นเชือ่กนั

วา่จะชว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติและชว่ยใหผ้วิพรรณดขี ึน้** 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง ชอ่งเขาทาคาชโิฮะ – ปราสาทคมุาโมโต ้– น ัง่เรอืเฟอรร์ี ่– นางาซาก ิ- 

สวนสนัตภิาพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชอ่งเขาทาคาชโิฮะ เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ ี

ช ือ่เสยีงของจังหวัดมยิาซาก ิซึง่ชอ่งเขานี้เกดิจากการก่อตัวของลาวา

เมือ่ครัง้ภเูขาไฟอะโสะทีต่ัง้อยูใ่นจังหวัดคมุาโมโตเ้กดิปะทุ หลังจากนัน้

ไดถ้กูกดัเซาะโดยแมน่ ้าโกคาเสะเรือ่ยมาจนกลายเป็นชอ่งเขาทีท่ัง้สอง

ฝ่ังมคีวามสงูโดยประมาณ 80-100 เมตรเลยทเีดยีว โดยสถานทีแ่ห่งนี้

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอทุยานแหง่ชาต ิ**ราคานีย้งัไมร่วมคา่ลอ่งเรอื 

หากทา่นใดตอ้งการจะลอ่งเรอืรบกวนแจง้ทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้**  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทคมุาโมโต ้สรา้งขึน้ในปี 1607 โดยคะโต คโิยมาสะ หอคอยทัง้ 49 หลังของ

ปราสาทเป็นเครือ่งไมท้ัง้หมด และสว่นใหญ่ก็ถูกเผาท าลายลงในปี 1877 ตอนเกดิสงครามจนถูกบรูณะ

ขึน้ใหม่และไดจ้ัดท าเป็นพพิธิภัณฑ์ รวมทัง้หอสังเกตุการณ์ คูน ้า และก าแพงหนิลว้นสะทอ้นถงึความ

ยิง่ใหญอ่ลังการในครัง้อดตีของปราสาทหลังนีท้ัง้ส ิน้ 

จากนัน้น าทา่นสู ่ทา่เรอืคมุาโมโตะ เพือ่น าทา่น เปลีย่นอรยิาบถขึน้ เรอืเฟอรร์ี ่สู่ ทา่เรอื ชมิาบาระ 

(ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศอันสวยงามบนเรอืเฟอรร์ีข่นาด

ใหญ ่ทา่มกลางฝงูนกนางนวลทีค่อยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วพรอ้มภเูขาไฟออนเซนอนัยิง่ใหญ่เป็นฉากหลัง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อยัง เมอืงนางาซาก ิเมอืงท่าเกา่แกอ่ันทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ เมือ่ครัง้

อดตีเมอืงนีถ้อืเป็นเมอืงทา่ทีม่กีารตดิตอ่คา้ขาย แลกเปลีย่นอารยะธรรมตา่งๆกบัโลกตะวันตก  

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนัตภิาพ สวนแห่งนี้ถูกจัดแต่งในสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ  บนเนนิเขาแห่งนี้ยังเป็นทีต่ัง้

ของสถูปเจดยีใ์หญ่สขีาวทรงระฆังแบบอนิเดีย ภายในเจดยีเ์ป็นที่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของ 

องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ ซึง่นายกรัฐมนตรคีนแรกของอนิเดยีเป็นผูอ้ญัเชญิมา  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ทีพ่กั OEDO ONSEN MONOGATARI NAGASAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณู – ศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร ิ– โทซุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – ชอ้ปป้ิง

ยา่นเทนจนิ – ฟุกโุอกะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณู น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงภาพเหตุการณ์และ

เศษสิง่ที่ยังหลงเหลืออยู่จากความโหดรา้ยที่บ่งบอกความ

เป็นจรงิของความลา้งผลาญทีเ่กดิขึน้จากสงครามโลกครัง้ที่ 

2 และการเรยีกรอ้งเพือ่ความสันตภิาพโลกทีป่ราศจากระเบดิ

นวิเคลยีร ์

ศาลเจา้ยุโทคุ อนิะร ิถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1687 เพือ่เป็นที่

ประทับแห่งเทพเจา้ศักดิส์ทิธิผ์ูป้ระทานผลเก็บเกีย่วอันอุดม

สมบูรณ์ คลา้ยศาลเจา้ฟุชมิะ อนิะรใินเกียวโต ปัจจุบันมีผู ้

ศรัทธาไปสักการะขอความส าเร็จดา้นธุรกจิการคา้ และความ

ปลอดภยัในอบุตัเิหตทุัง้ปวง 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

โทซุ พรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้น าและแบรนด์

ทอ้งถิน่มากกว่า 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, 

New Balance, Samsonite และอืน่ๆอกีมากมายมาทีน่ี่สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็ก

เล็ก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเทนจนิ ยา่นธรุกจิและยา่นชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุในเกาะควิช ูใหท้า่นไดช้อ้ป

ป้ิงอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า รา้นเสือ้ผา้บูตกิ และรา้นคา้

มากมายทีอ่ยูใ่ตด้นิ “เทนจนิ” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึง่ของเกาะควิชู อสิระกับการเลอืกซือ้และ

เลอืกชมสนิคา้มากมายกบัหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง รา้นเครือ่งส าอาง เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้แฮนด์

เมด โดยเฉพาะในวันเสาร ์อาทติยจ์ะเป็นแหลง่รวมวัยรุน่ของเกาะควิชทูีม่าหาความสขุและความสนุกกับ

เพือ่นและคนรูใ้จ ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   ทีพ่กั THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  สนามบนิฟุกโุอกะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ เซ็ทเบนโตะ 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟกุโุอกะ 

08:55  ออกเดนิทางจากสนามบนิฟุกโุอกะ โดยสายการบนิเวยีดเจ็ต เทีย่วบนิ VZ811 

12:35  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

*********************************************** 
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ประกาศศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บับรษัิท เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และบรษัิทไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่น

ไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศ

ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิรวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ตัง้แตว่ันที ่10 

มถินุายน 65 ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์🔵กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต ่า) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจRT-PCRทีส่นามบนิญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตัว 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉีดวคัซนี (vaccine certificate) 

-นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด 4 แอปพลเิคชัน่ในโทรศัพทส์ว่นตวัดังนี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนือ่งจากสงสยัวา่อาจจะตดิเชือ้ 

ซึง่สามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตอืนวา่ เราอาจพบความเสีย่งเนือ่งจากอยูใ่กลผู้ต้ดิเชือ้ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน ์เป็นการลงทะเบยีนผูเ้ดนิทางทีเ่ขา้มาญีปุ่่ น กรอกขอ้มลูสว่นบคุคล (ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย

6 ชม.กอ่นเดนิทาง) 

4. Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตาม

ขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง (Vaccinated Certificate หรอื 

International Vaccinated Certificate) 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ์และแจง้ให้ผูใ้ช้บรกิารทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคัญและไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้การบรกิารของรถน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นก าหนดไว้

วนัละ 10 ช ัว่โมง ไมส่ามารถขบัเกนิเวลาได ้ทางมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถ จะจัดโปรแกรมใหต้ามความเหมาะสม

กบัเวลา และตอ้งขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ อาจเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ  

 (ไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

2. คา่ทปิคนขบัรถ  

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

► เอกสารยืน่วซีา่ญีปุ่่ น  

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. วซีา่ญีปุ่่ น  

เตรยีมเอกสารเพือ่จัดสง่ใหท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่วซีา่ใหด้ังนี ้

- Passport เลม่จรงิ มอีายไุมน่อ้ยกวา่6เดอืน 

- รปูถา่ย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รปู ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมม่กีารตกแตง่รปูใดๆ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ทะเบยีนบา้น (ตัวจรงิ) หรอืคดัส าเนา ทร.14 ทีส่ านักงานเขต พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

- ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ ใบสมรส ใบหยา่รา้ง (ตวัจรงิ) (ถา้ม)ี พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

- ขอ statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน กบัธนาคาร ตอ้งมตีราประทับและลายเซน็ตจ์ากธนาคารเทา่นัน้ 

- พนักงานบรษัิท ขอหนังสอืรับรองการท างาน ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืนและวันลาตามวันเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ)  

นักเรยีน นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

อาชพีอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบบัจรงิ และส าเนา 1 ชดุ 

เจา้ของกจิการ เอกสารจดทะเบยีนการคา้ เอกสารฉบบัจรงิ และส าเนา 1 ชดุ 

3.ลงทะเบยีนออนไลน ์ERFS ลว่งหนา้ เพือ่น าใบรับรองไปใชป้ระกอบการยืน่วซีา่ (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่31 พ.ค.65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทางรัฐบาลญีปุ่่ น 
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4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น / หอ้ง) 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

11. ภาษีมลูคา่เพิม่คา่บรกิาร 7 %  

12. คา่ประกนัสขุภาพ *ประเทศญีปุ่่ นบงัคับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นตอ้งวือ้ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุวงเงนิ

ประกนั 50,000 USD/ทา่น 

 

อตัราไมน่ีร้วม 

1. คา่ทปิไกด ์จ านวน 1,200 บาท / ทา่น 

2. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด

เกนิกวา่ 20 กโิลกรัมและมากกวา่ 1 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางที่

ช ารดุหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ญีปุ่่ นและด าเนนิการยืน่ 2,000 บาท 

6. คา่ด าเนนิการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางออกนอกประเทสไทยอยา่งนอ้ย 72 ชม. 

 

 

เงือ่นไขในการส ารองทีน่ ัง่ 

- กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทางและช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัท าการ

จอง หรอืตามทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด 

(กรณีลกูคา้ท าการจองนอ้ยกวา่วนัเดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนทนัที

ในวนัทีจ่องเทา่น ัน้) 

*สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ หรอืตามทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด 

**กรณีทีท่า่นช าระคา่ทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางสว่นทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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 (โปรดตรวจสอบพรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง บรษิทั

ไมร่บัผดิชอบหากกรณี หนงัสอืเดนิทางมอีายนุอ้ยกวา่ 180 และไมส่ามารถเดนิทางไดห้รอืโดนปฎเิสธจาก

สายการบนิและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงน ัน้ๆ) 

 

 ทางบรษัิท ผูจั้ดท าจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆได ้เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนต่างๆ หากเกดิกรณี ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง หรอืกรมแรงงาน สายการบนิใน

ประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ หรอือันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ

ต่างๆ การหลบหนี เขา้ออกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ใน

กรณีอืน่ๆ 

 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปเดนิทางได ้ ในกรณีนี้

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้ับทางสถานทูตแลว้ กรณีตอ้งใชว้ซีา่) หรอื

จัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 

หมายเหต ุกรณุาศกึษาเงือ่นไขท ัง้หมดกอ่นการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 

1. ราคาดังกลา่วรวมภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิแลว้ หากมกีารประกาศปรับเพิม่กอ่นการเดนิทางทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ 

 ตามจรงิ 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ ซึง่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท เชน่ การนัดหยดุงาน, 

จลาจล, การลา่ชา้จากสายการบนิ ,การยกเลกิเทีย่วบนิ ,ภยัธรรมชาต ิ,สภาพการจราจร และการน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้เหตใุหท้ราบลว่งหนา้  

5. ทางบรษิทัฯไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง, การ

โจรกรรม และอบุตัเิหตอุนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง 

6. หากท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์กับทางบรษัิทฯแลว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทัง้หมด 

7. โปรแกรมนี้เป็นเพยีงโปรแกรมทีเ่ป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยันจากทางบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากทาง

บรษัิทไดท้ าการส ารองโรงแรมและหอ้งพักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมอาจจัดใหใ้นระดับใกลเ้คยีงกัน 

หรอือาจจะปรับเปลีย่นจากตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

การยกเลกิส าหรบัการจอง 

* ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วันขึน้ไป กอ่นวันน าเทีย่ว หักคา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท/ทา่น+คา่ใชจ้า่ยจรงิ เชน่ 

คา่วซีา่ คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

* ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวนัน าเทีย่ว คนืเงนิ 40 % ของคา่ทวัร ์

* ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันน าเทีย่ว ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิในทกุกรณี 

 



Page 11 of 14 

 

 

 

8. มคัคเุทศก ์พนักงานหรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนผูจั้ดท า นอกจากมเีอกสาร 

 นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดชดัเจนเทา่นัน้  

9. ผูจ้ัดท าทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆได ้เนื่องจากเป็นรายการเหมา

จา่ยกบัตัวแทน ตา่งๆ หากเกดิกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ,กรมแรงงาน ,สายการบนิใน 

ประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ หรอือันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ

ตา่งๆ การหลบหน ีเขา้อกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี

อืน่ๆ 

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืออกต ัว๋โดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่อง

บรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

11. โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไดล้่วงหนา้โดยทางบริษัทฯจะรักษา

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญและไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้

12. กรุณา อยา่ขดีเขยีน ฉกี หรอืประทบัตราใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ลงในหนงัสอืเดนิทางหากทางสายการบนิไม่

อนุญาตใหเ้ช็คอนิ หรอืต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศน ัน้ๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบทกุกรณี 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเปลีย่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีท่างสายการบนิ (กรณีทีบ่ตัรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บการจัดที่

น่ังของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลกิการ

เดนิทางและไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต ัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักอาจเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญห่รอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุทีม่โีรคประจ าตัว หรอื ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทัง้หมด 
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ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นทีร่ว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อัน

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุและ/หรอืสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผู ้

มอี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือ

การควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ในหรอืต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวาม

คุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การ

เดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

ตามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท

จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิทีร่ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สุขภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


