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KYUSHU AUTUMN 
HUIS TEN BOSCH 

JAPAN 5 DAYS / 3 NIGHTS  

Code: IJ02-JPN-KyushuAutumn-53TG-Nov-Dec-59-A220804 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: November - December 2022  

ฟร ี             ใชบ้นรถบสั และภำยในหอ้งพกั ตลอดกำรเดนิทำง 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

20.30 น. 

 

01.00 น. 

พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู..... 

เคานเ์ตอร ์..... เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

เหนิฟ้าสู ่เมอืงฟกูโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG648 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

  

วนัที ่2 สนำมบนิฟูกโุอกะ – ศำลเจำ้ดำไซฟุ – หมูบ่ำ้นยฟูุอนิ – เบปป ุ– บอ่น ำ้แรจ่โิคกเุมงรู ิ

08.10 น. ถงึ สนำมบนิฟูกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นผา่นขัน้ตอนศุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืง (เวลำ

ทีญ่ ีปุ่่ น จะเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำก

ฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบัยดึสนิคำ้ 

 หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงฟกูโุอกะ เมอืงทีต่ดิอนัดับเมอืงน่าอยูท่ีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  

น าทา่นขอพร ณ “ศำลเจำ้ดำไซฟุ เทมมงัก”ุ  

- ตัววหิารหลักสรา้งขึน้ในปี 1591 ใบการบูรณะ

ใหม่จากเดมิที่สรา้งครัง้แรกในปี 919 เพื่อเป็น

อนุสรณ์แด่นักปราชญ ์และ กวเีอกซงูาวาระ มจิิ

ซาเนะ ผูถ้กูเนรเทศจากราชส านักโตเกยีว มายัง

ควิช ูโดยไมเ่ป็นธรรม  

- ต านานกล่าวว่าเมือ่ท่าน มชิซิาเนะ เสยีชวีติร่าง

ของเขาถกูวัวตัวหนึง่หามน ามาอยูใ่กลว้ัดพทุธ และไมส่ามารถขยบัรา่งยา้ยไปจดุอืน่ได ้ผูต้ดิตาม

ของเขาจงึสรา้งศาลเจา้ และต่อมาท่านจงึไดรั้บการบูชา ในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรม
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และวัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรยีนทุกระดับชัน้ต่างพากันมุ่งหนา้มายังสะพานโคง้ของศาลเจา้เพือ่

บนบานขอใหส้อบผา่น และถา่ยภาพคูก่บัรปูปัน้วันทีต่ัง้ตระหงา่นอยูใ่นบรเิวณใกล ้ๆ   

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่ำ้นยฟูุอนิ”  

- หมูบ่า้นน่ารักเล็กๆทีม่จีดุเดน่ดา้นการพัฒนาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ อกีทัง้ มชี ือ่เสยีง

ดา้นผลติภณัฑ ์OTOP และรา้นคา้ขนมแสนอรอ่ย คาเฟ่น่ารักๆ อกีทัง้ยงัม ีรา้นขายของทีล่ะลกึ

มากมายใหท้า่นไดซ้ือ้ตดิไมต้ดิมอืกลับบา้น อสิระเชญิทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑง์านฝีมอืคณุภาพ

หลากหลาย ไดต้ามอธัยาศยั 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเปบป ุไปยงั “บอ่นรก” หรอืเรยีกวำ่ “จโิคกเุมงรู”ิ  

- บอ่น ้าแรธ่รรมชาตทิีม่สีแีตกตา่งกนัไป บอ่นรกแหง่เมอืงเปบปนุีม้อียูห่ลายบอ่ ทัง้บอ่เลอืดทีเ่ดอืด

ปดุขึน้มาเป็นสแีดงเขม้ บอ่ทะเลมสีฟ้ีาราวกบัน ้าทะเล บอ่โคลนเดอืดทีอ่ดัแน่นดว้ยแรธ่าตเุขม้ขน้ 

โดยแตล่ะบอ่ลกึถงึ 120 เมตร และ มคีวามรอ้นสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส รอบบรเิวณจโิคกเุมงรุ ิ

จะไดส้มัผสสักลิน่ไอก ามะถนัอบอวลทัว่ทัง้หบุเขา และมคีวันพวยพุง่ออกมาจากรอยแยกของหนิ 

ซึง่เป็นธรรมชาตทิีท่า่นจะหาไดท้ีน่ีท่ีเ่ดยีว (ชมบอ่ทะแล และบอ่เลอืด)  

- อสิระใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้ในบอ่น ้าอุน่ก าลังด ีและเกบ็ภาพประทับใจตามอธัยาศัย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม  

 
 พกัที ่KAMENOI HOTEL BEPPU หรอืเทยีบเทำ่  

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร ่หรอืคนญีปุ่่ นเรยีกวา่ออนเซน็ (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้การ

อาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกาย

ใหส้มบรูณ์อกีดว้ย 

 

  

วนัที ่3 เทีย่วเต็มวนักบัสวนสนุก HUIS TEN BOSCH (See The Kingdom of Lights และ พกัในสวน

สนกุ) 
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชา้น น าทา่นเดนิทาง 2.30 ชัว่โมง สูส่วนสนุกอนัดับหนึง่ของเกาะควิช ู  

น าทา่นเดนิทางสู ่“เฮำ้ส ์เทน บอช (Huis Ten Bosch)”  

- สวนสนุกในแบบฉบบัฮอลแลนดแ์หง่เดยีวในประเทศญีปุ่่ น ใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกบัการเทีย่วชม

สวนดอกไมน้านาพันธท์ีส่ลบัสบัเปลีย่น อวดโฉมสวยงามหลากสกีนัไปตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี 

สนุกสนานกบัการเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบัสถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งทีส่งา่งามตามแบบฉบบัยโุรป 

ภายในแตล่ะโซนลว้นแลว้แตเ่ป็นศลิปะดัง้เดมิของฮอลแลนด ์สรา้งโดยน าวัสดกุอ่สรา้งน าเขา้จาก

ฮอลแลนดแ์ละยโุรป 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 หลังรับประทานอาหารกลางวัน (ภายใน Huis Ten Bosch) 

ใหท้า่นไดส้นุกไปกบัเครือ่งเลน่ และกจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ Teddy Bear Kingdom, White Ferris 

Wheel, Crazy Hammer King, Carriage Tour, Fishing Adventure Game, ชมววิจากทอ๊ปววิของยอด

ตกึ Domtoren รวมถงึน่ังเรอื Gondola เพือ่ชมโซนอนัสวยงามตา่งๆ อยา่งประทับใจ และพลาดไมไ่ดก้บั

การชมแสงสแีหง่ Kingdom of Lights ยามค า่คนืใน บรรยากาศสดุโรแมนตกิ พรอ้มชมการแสดงสดุ

อลังการตา 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม 

 
 พกัที ่HOTEL AMSTERDARM (HUIS TENBOSCH)  หรอืเทยีบเทำ่  

 

 

  

วนัที ่4 ศำลเจำ้ยโูทก ุอนิะร ิ– คำแนลซติี ้มอลล ์– ชอ้ปป้ิงยำ่น เทนจนิ – ยำ่นนำคำสอึจิโจเมะ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นตามรอยละคร กลกโิมโนที ่“ศำลเจำ้ยโูทก ุอนิะร”ิ  

- ศาลเจา้ใหญ่แห่งเมอืงซากะ เป็นศาลเจา้ชนิโตทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวายแด่เทพอนิาร ิเทพทีป่ระทาน

ผลเก็บเกีย่วอนัอดุมสมบรูณ์ ปัจจบุนัมผีูศ้รัทธาไปสกัการะขอความส าเร็จดา้นธรุกจิการคา้มากมาย 
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ดว้ยศาลเจา้แหง่นีส้รา้งขึน้ในค.ศ. 168 ซึง่เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลู นาเบชมิา่ ผูป้กครองเมอืงซา

กะในสมยัเอโดะ และทีย่งัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ทีใ่หญแ่ละส าคัญในญีปุ่่ น อกีสองทีค่อืศาลเจา้ฟชุมิ ิ

อนิาร ิและ ศาลเจา้คะซะม ิอสิระใหท้า่นไดข้อพรและ เดนิชมพรอ้มถา่ยภาพกนัตามอธัยาศัย  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟกูโุอกะ ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปแหลง่ชอ้ปป้ิงในกลางเมอืงฟกูโุอกะ ณ  “คำแนลซติี ้มอลล”์  

- หา้งสรรพสนิคา้ทีถ่กูออกแบบขึน้มา โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส โดยมรีูปแบบทีไ่มเ่หมอืนใคร และ

เป็นการสรา้งตัวอาคารขึน้มาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คลา้ยเป็นเมอืง เมืองหนึ่งที่รวบรวมสิง่

อ านวยความสะดวกทุกอยา่งมาไว ้ณ ทีแ่หล่งนี้ ไมว่่าจะเป็นโรงหนัง หา้งสรรพสนิคา้ ทีจั่ดแสดง

นทิรรศการ รา้นอาหารตา่งๆ รวมถงึ รา้นราเม็ง และสถานจัดแสดงแฟชัน่ เป็นตน้ อสิระใหท้่านได ้

ใชเ้วลาอยา่งเต็มทีก่บัการชอ้ปป้ิง ตามอธัยาศัย 

จากนัน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ที ่“ยำ่นเทนจนิ”  

- อสิระใหท้่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสนิคา้ และผลิตภัณฑ์ชัน้น า นานาชนิด อาทิเช่น

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอเิล็กทรอนคิส ์เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ฯลฯ ตามอธัยาศัย   

 น าทา่นหาของอรอ่ยพืน้เมอืง รสชาตแิบบควิชกูนั ณ ยำ่นนำคำสอึจิโจเมะ "Nakasu Yatai Street"  

- ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกับกลิน่ไอความหอมอร่อย นานาชนิดแบบรถเข็นแผงลอยมากมาย ใน

บรรยากาศสนุกสนาน แตล่ะรา้นมขีนาดเล็กประมาณ 5-10 ทีน่ั่ง และมโีคมกระดาษสแีดงแขวนอยู่

เป็นสญัลักษณ์ อสิระใหท้า่นใหใ้ชเ้วลาลิม้ลองรสชาตแิหง่ความอรอ่ย ตามอธัยาศัย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ แบบอสิระตำมอธัยำศยั (ไมร่วมคำ่อำหำร)  

 
 พกัที ่APA HOTEL HAKATA หรอืเทยีบเทำ่  

 

 

วนัที ่5 ฟกูโุอกะ – กรงุเทพฯ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม (กรุณำตรวจเช็คสิง่ของ และสมัภำระ

ของทำ่นใหเ้รยีบรอ้ย) 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ “สนามบนิฟกุโุอกะ” เพือ่เดนิทางกลับสูเ่มอืงไทย 

11.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย … เทีย่วบนิที ่TG649 
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15.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิณ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

อตัรำคำ่บรกิำร (ราคาตอ่ 1 ทา่น) 

วนัทีเ่ดนิทำง 

รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 

(เพิม่) 

Nov: 1-6, 4-9, 5-10 

11-16, 12-17, 18-23 

25-30, 26Nov-1Dec 

 

59,900 บำท 54,900 บำท 49,900 บำท 7000 บำท 

Dec: 2-7, 3-8, 6-11 

9-14, 10-15 

 

59,900 บำท 54,900 บำท 49,900 บำท 7000 บำท 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋ เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 

(เพิม่) 

36,900 บำท 36,900 บำท 32,900 บำท 7000 บำท 

**รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้** 

 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามเสน้ทาง (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคา กรณีการปรับขึน้คา่น ้ามนัของสายการบนิ) 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่  

** กรณุาแจง้หอ้งทีค่ณุตอ้งการ กบัทางเจา้หนา้ทีต่ัวแทนเพือ่ความสะดวกสบายในการเขา้พัก เชน่ หอ้งแบบ  TWN 

/ DBL / SGL / TRP หากไมม่กีารระบ ุและในกรณีทีห่อ้งพักทีท่า่นเลอืกไมเ่พยีงพอ ทางบรษัิทขออนุญาตจดัเป็น

เตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 
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 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยส าหรับหัวหนา้ทัวร ์ทีจ่ะคอยบรกิารทา่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ ..... กโิลกรัม (ตามมาตราฐานของสายการบนิ) 

 คา่วซีา่ญีปุ่่ น & ERFS (ส าหรับลกูคา้พาสปอรต์ชาวไทย) 

 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 2,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

อตัรำนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นบคุคลนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพท,์ คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่ซกัรดี,  

คา่มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น

การใชบ้รกิาร) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว  

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%(คดิค านวณจากค่าบรกิาร กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี)ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% (ค านวณจาก

คา่บรกิาร) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น  

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรและกำรยกเลกิ 

1. ในการจองกรุณาช าระค่ามัดจ าท่านละ 21,000.- บาท ภายใน 3 วัน หลังจากไดรั้บใบแจง้หนี้ พรอ้มส่ง 

หนา้พาสปอรต์และหลักฐานการโอนเงนิ เพือ่ท าการจอง  หากไมม่กีารช าระมดัจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิท

ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมดัจ ากอ่นตามล าดับ 

2. ช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 20 วัน ก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ) หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

3. หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่

3.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนตน ไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  

                 บรษัิทฯ จะไมห่ักคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยงัไมม่กีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด 

3.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนตน ไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  

     แตม่กีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ทีจ่า่ยไป  

     ลว่งหนา้  ตามจรงิเทา่นัน้ 

3.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนได ้

     ในวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระคา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

     และสว่นตา่งของภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิ(ถา้ม)ี ทางบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ้า่ยไป 

     ลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 

4. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม 

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ 
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ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6. การยกเลกิ 

6.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในสว่นมดัจ า 

6.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 20 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์

6.3 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ ี

การการันตคีา่มดัจ าทีพ่ัก  โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และ 

ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ 

ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวร ์ทัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมำยเหต ุ

 1. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึตามจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหมด 

 2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการท่องเทีย่ว, โรงแรมที่พัก ตามความ

เหมาะสม ซึง่ทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 4. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที ่ทีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 5. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 6. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 7. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายกอ่น

ออกเดนิทางแลว้ 

 8.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และหรอื เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 9.เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ ซึง่เมือ่ออกตั๋วเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิจะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้ 

 10.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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 11.ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดนิทางมายังจุดนัดหมาย กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้มฉิะนั้นทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านมาไม่ทันเวลาคณะเพื่อ

เดนิทาง 

 12.มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 ขอ้ควรระวัง  

 -กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเชค็เรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศ กบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ 

 -กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตัดสนิใจซือ้ทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา 

เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางบรษัิทผูจ้ดั กอ่นตดัสนิใจซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

 -ทางบรษัิท รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีช่ าระกบัผูจั้ด เป็นการช าระขาดกอ่นเดนิทาง

และผูจั้ดไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม และสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ ฉะนัน้

หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจาก

ประเทศในรายการ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุำน ำพำสปอรต์ตดิตวัมำในวนัเดนิทำง พำสปอรต์ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง และตอ้งมหีนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ขึน้ไป 

 หมำยเหต ุ: ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมให้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

โปรดทรำบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


