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- ฟุกโุอกะ ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วเทีย่วของควิชู 

- ยฟูุอนิ เมอืงชลิๆ ต ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา 

- เบปป ุเมอืงออนเซ็นทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น ชม บอ่น า้พุรอ้นสฟ้ีา 

- ศาลเจา้ดาไซฟุ ศาลเจา้ชือ่ดงัแหง่ฟกุโุอกะ 

- หมูบ่า้นยฟูุอนิฟลอรลั แลนดม์ารค์ของเมอืงยฟูุอนิ 

- ชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์คาแนลซติีฮ้ะคะตะ ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญอ่ลงัการ 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 

 

22.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง บรเิวณอาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิด

บรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่ง

ออก 20 นาท ี 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไม่

สามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ หากตอ้งการ

ซือ้บรกิารเสรมิโปรดตดิตอ่ฝ่ายขาย 

**หมายเหตุ** ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด เช่น เนือ้สตัว,์ พชืผกั, ผลไม ้และ 

ผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมของกญัชา เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและถกูจบักมุด าเนนิคด ี 

 

วนัทีส่อง ดอนเมอืง – ฟุกุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – ยุฟุอนิ – หมูบ่า้นยุฟุอนิฟลอรลั – ทะเลสาบครินิ – 

เบปป ุ– บอ่น า้พุรอ้นยมูจิโิกกุ – บอ่โอชนิโิบส ุ– แชอ่อนเซ็น 

 

01.20 น. ออกเดนิทางบนิลัดฟ้าสู ่ฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (AirAsia) เทีย่วบนิที ่

FD736 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ีมบีรกิารอาหารและน า้ดืม่ทา่นละ 1 ชุด 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น  

เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่

ความสะดวกในการนดัหมาย  

หลังจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง, ศลุกากรแลว้  

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุ(Dazaifu Tenmangu Shrine) วัดเกา่แกส่รา้งขึน้ในสมยัเฮ

อนั ในทางลทัธชินิโตเชือ่กนัวา่เป็นทีส่ถติของเทพเท็นจนิ ซึง่เป็นเทพเจา้แหง่การศกึษาตามศาสนา

ชนิโต  มชีือ่เสยีงในเรือ่งการขอพรเกีย่วกบัการสอบและการเรยีน  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงยุฟุอนิ (YUFUIN) อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วของควิช ูทีไ่ดรั้บความ

นยิมจากนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างชาต ิเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงออนเซ็นทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่

ของญีปุ่่ น  โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม เป็นเมอืงเงยีบสงบ อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี  

 

น าท่านชม หมู่บา้นยุฟุอนิ ฟลอรลั  (Yufuin Floral Village) เมอืงจ าลองเล็กๆสไตล์ยุโรป 

บา้นเรอืนท าจากหนิและอฐิ มกีารประดับประดาดว้ยดอกไมอ้ยา่งสวยงาม ภายในมสีนิคา้ทีร่ะลกึ คาเฟ่  มี

จุดใหแ้วะถ่ายรูปมากมาย ท่านสามารถเดนิไปอกีดา้นจะพบกับ ทะเลสาบคนิรนิ (Kinrin Lake) เป็น

ทะเลสาบขนาดกลางมภีเูขาเป็นฉากหลัง  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบปปุ (BEPPU) เมืองหลวงของการแช่ออนเซ็นและมบี่อน ้าพุรอ้น

ธรรมชาตมิากทีส่ดุในญีปุ่่ น เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่บีอ่น ้าแรธ่รรมชาตโิดดเดน่แปลกตาทีม่มีากถงึ 8 บอ่  

 

น าทา่นชม บอ่น า้พุรอ้นยมูจิโิกก ุ(Umi Jigoku)  1 ใน 8 บอ่น ้าพรุอ้นของเบปป ุเป็นบอ่ทีม่สีฟ้ีาสดใส

ไดรั้บความนิยมจากนักท่องเที่ยว น ้ าในบ่อเป็นสีฟ้าเกดิขึน้จากการระเบิดของภูเขาไฟสรึุม ิ(Mt. 

Tsurumi) ราว 1,200 ปีทีแ่ลว้ น ้าในบอ่เป็นน ้าสฟ้ีาเดอืด หรอืส ีCobalt blue บอ่สนี ้าทะเล อณุหภมูนิ ้า

สงูถงึ 98 องศา มคีวันลอยเหนอืน ้าตลอดเวลา  

 

น าท่านชม บ่อโอชนิโิบสุ (Oniishibozu Jigoku) เป็นบ่อโคลนเดอืด จะเห็นฟองน ้าเดอืดปุดๆ

ตลอดเวลา ชือ่บอ่นี้ไดม้าจากโคลนทีอ่ยูใ่นบอ่เกดิการเดอืด ลักษณะเป็นลูกกลมคลา้ยศรษีะพระทีโ่กน

ผม โคลนในบ่อมีลักษณะคลา้ยน ้าปูนเปียก แต่ละบ่อมโีคลนเดือดขึน้มาหลายวง ควันดูไม่มากเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบับอ่อืน่ มบีอ่น ้ารอ้นใหแ้ชเ่ทา้ได ้จากนัน้น าทา่นเขา้สูสู่โ่รงแรมทีพั่ก 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  Kamenoi Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น ออนเซน็ธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หาก

ไดแ้ช่น ้ าแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการ

หมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
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วนัทีส่าม เบปป ุ– ซากะ – อทุยานประวตัศิาสตรโ์ยะชโินะการ ิ– ฟุกุโอกะ – วดัเนยีวอรินิจ ิ– Duty Free 

– หุน่กนัด ัม้ยกัษ ์– คาแนลซติีฮ้ากาตะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัซากะ (SAGA) จังหวัดเล็กๆ บนเกาะควิชทูีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งความสวยงาม

ของธรรมชาติ และขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องปั้นดินเผา  เพื่อชม อุทยานประวตัศิาสตรโ์ยชิโนการ ิ

(Yoshinogari Historical Park) ท่านจะไดศ้กึษาวถิชีวีติของชาวญีปุ่่ นในอดีตตัง้แต่ยุคยาโยอ ิ

(Yayoi) 300 ปีกอ่นครสิตกาล มกีารขดุพบซากบา้นเรอืนโบราณ ยุง้เก็บขา้ว หอสังเกตุการณ์ รวมไปถงึ

หลมุศพของเชือ้พระวงศ ์ฯลฯ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฟุกโุอกะ (FUKUOKA)  

จากนัน้น าทา่นชม วดัเนยีวอรินิจ ิ(Nyoirin-ji Temple) หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกว่า หรอื วัดคะเอะรุเดระ 

(Kaeru-dera Temple) ในเมอืงโอะโกร ิ(Ogori City) ตอนกลางของจังหวัดฟคุโุอกะ (Fukuoka)  

เป็นวัดเกา่แกม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 729 ปี โดดเด่นดว้ยรูปปั้นพระโพธสิัตวก์วนอมิที่

มลีักษณะแปลกตาและมอียู่เพยีงองคเ์ดยีวในญีปุ่่ น นอกจากนี้ยังเป็นวัดสดุแปลกทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไป

ทั่วโลกในฐานะ วัดกบ (Frog Temple) หรอืทีภ่าษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ วัดคะเอะรเุดระ (Kaeru-dera Temple) 

ดว้ยรปูปัน้กบขนาดเล็กใหญแ่ตกตา่งกนัไปกวา่ 5,000 ตัวอกีดว้ย โดยค าว่า คะเอะรุ (kaeru) ซึง่แปลว่า

กบนัน้ เป็นค าพอ้งเสยีงกับค าทีม่คีวามหมายว่า “กลับ” จงึมคีวามหมายถงึการขอใหเ้ดนิทางกลับโดย

สวัสดภิาพ 

นอกจากนีย้งัมชี ือ่เสยีงโดง่ดังในเรือ่งของเครือ่งลางน าโชคดา้นการเงนิทีจ่ะชว่ยน าเงนิกลับ มาสู่

ตัวอกีดว้ย เราจะไดเ้ดนิชมรูปปั้นกบน่ารักๆ มากมายทัง้ภายในเขตวัดดา้นนอกอาคารและในหอ้งกบ 

ภายในอาคารอกีดว้ย รับรองว่าจะตอ้งเจอกบตัวทีถู่กใจ และท่าทางตลกๆ น่ารักเต็มไปดว้ยอารมณ์ขัน

ของกบนอ้ยเหลา่นีจ้ะชว่ยใหผู้ท้ีไ่ดม้าเยอืนรูส้กึผอ่นคลายและอดอมยิม้ไมไ่ดอ้ยา่งแน่นอน 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นสนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free) ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากสนิคา้ปลอด

ภาษีทีม่ใีหเ้ลอืกมายหลายชนดิ อาทเิชน่ เครือ่งส าอาง, น ้าหอม เสือ้ผา้ ตามอธัยาศัย  

 

จากนั้นใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรูปกับ หุ่นกนัด ัม้ยกัษต์วัใหม่ล่าสุด จุดแลนด์มารคแห่งใหม่หนา้หา้ง 

Lalaport ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาเยอืนฟกุโุอกะ  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่คาแนลซติีฮ้ากาตะ (Canal City Hakata) ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูร่มิน ้าดา้น

ในคลองใหน้ ้าไหลผา่นใจกลางหา้ง เป็นจดุถา่ยรปูสวยๆ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง 
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อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูโ๋รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั  Hotel Oriental Express หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ ฟุกโุอกะ – อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั (FREE DAY) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั ชอ้ปป้ิงและทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ เมอืงฟุกโุอกะ 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน าเปิดใหม ่เมอืง ฟุกโุอกะ 2022 

- TeamLab Forest พพิธิภณัฑศ์ลิปะดจิติอล 

- หา้ง Lalaport ถา่ยรปูกบั หุน่กนัดัม้ยกัษ์ตัวใหมล่า่สดุ จดุแลนดม์ารคแห่งใหม ่ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มา

เยอืนฟกุโุอกะ  

- Miyajidake Shrine ศาลเจา้มยิาจดิาเกะ ไฮไลทก์็คอืทางเขา้ทีม่วีวิพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีส่ดุ 

- Sakurai Futamigaura   ทะเลอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของฟกุโุอกะทีห่า้มพลาด ไฮไลทค์อืหนิคู่หนิคู่

เมโทอวิะ โขดหนิสามภีรรยา เป็นหนิกอ้นใหญ ่2 กอ้น ทีค่นญีปุ่่ นเปรยีบเป็นสามภีรรยาทีแ่นบตดิกัน ชว่ง

เย็นทีพ่ระอาทติยจ์ะตกดนิระหวา่งกลางทีห่นิคูน่ีพ้อด ีเป็นชว่งเวลาทีค่นรอถ่ายรูปกันมากทีส่ดุและยังถูก

เลอืกตดิอนัดับ 1 ใน 100 ของบรรยากาศพระอาทติยต์กดนิทีด่ทีีส่ดุในญีปุ่่ น 

- Nakasu Island Street Food Street Food อาหารญีปุ่่ นอร่อยๆเรยีงยาวขา้งถนนกว่า 20 รา้น 

พรอ้มววิแมน่ ้าขา้งทาง ลมเย็น ๆ กนิอาหารฟิน ๆ 

- Fukuoka Tower หอคอยฟกูโุอกะ แลนดม์ารก์ส าคัญ เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงฟกูโุอกะ 

ทีพ่กั  Hotel Oriental Express หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิฟุกโุอกะ – สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟุกโุอกะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงทุพฯ 

09.50 น. ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (AirAsia) เทีย่วบนิที ่

FD737 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ีมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ทา่นละ 1 ชุด 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

*********************************************** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวันทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัมตอ่ทา่น ตอ่เทีย่วบนิ 

 คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 

 คา่รถน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุพกัหอ้งละ 2 ทา่น หรอื พักหอ้งละ 3 ทา่น ในกรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่คา่

พักหอ้งเดีย่ว 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (ทางบรษัิทสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่

รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ านาญเสน้ทาง 

FIN JAPAN KYUSHU ฟกุโุอกะ ยฟุุอนิ เบปป ุ5 วนั 3 คนื-FD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

เดนิทางเดอืน ตลุาคม 2565 

22 – 26 ตลุาคม 2565 21,990.- 6,900.- 

เดนิทางเดอืน พฤศจกิายน 2565 

02 – 06 พฤศจกิายน 2565 22,990.- 6,900.- 

09 – 13 พฤศจกิายน 2565 22,990.- 6,900.- 

30 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม 2565 23,990.- 6,900.- 

เดนิทางเดอืน ธนัวาคม 2565 

07 – 11 ธนัวาคม 2565 23,990.- 6,900.- 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

ราคา JOINLAND ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ หกัต ัว๋ออก 10,000 บาท 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิารเทา่นัน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิในกรณีทีส่ายการบนิมปีระกาศเกบ็เพิม่เตมิ 

 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

 คา่อาหารบนเครือ่งบนิ, คา่เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 คา่บรกิารโหลดกระเป๋าสว่นเกนิ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่อาหารและ

เครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารพเิศษสัง่เพิม่เตมิ เชน่ อาหารเจ, มงัสวรัิต,ิ อาหารฮาลาล หรอื อาหารพเิศษทางโภชนาการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, 

การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุ

ของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท ตอ่ทา่น 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาท าการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้ โดยสง่อเีมลร์ายชือ่และหนา้หนังสอื

เดนิทาง 

เพือ่ยนัการจองทีน่ั่ง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 16,000 บาท 

2.  คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะเรยีกเก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 20 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มิ

เชน่นัน้บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคนืเงนิทัง้หมดหรอืตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขการใหบ้รกิารที ่

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันีท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 60 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์100% โดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ ไดแ้ก ่คา่มดัจ ารถบสั, คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก, คา่มดัจ ารา้นอาหาร และ คา่บรกิาร 

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ ไดแ้ก ่คา่มดัจ ารถบสั, คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก, คา่มดัจ ารา้นอาหาร และ คา่บรกิาร 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทัง้หมด  
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**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิโดย

ไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่ง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีใ้หข้ ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุสมบรูณ์ 

หากทา่นไดช้ าระเงนิคา่บรกิารมาแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับและรับทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อืน่ๆทีไ่ดร้ะบมุา

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2. โปรแกรมทัวรน์ีจ้ะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่นรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว ้

เทา่นัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่ าหนดไว ้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรับเปลีย่น

ก าหนดการเดนิทาง 

3. เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษของเทีย่วบนิปกตแิละเทีย่วบนิเชา่เหมาล า ทางบรษิทั

จะท าการออกบตัรโดยสารทนัทเีมือ่คณะมจี านวนข ัน้ต า่ 10 ทา่น ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง 

และก าหนดการเดนิทางได ้ หากทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการเดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของ

กรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯและตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ั่งบนรถน า

เทีย่วตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ, จ านวนทีน่ั่งของชัน้ประหยดัพเิศษ

ของสายการบนิ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึ

ประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

5. ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

6. คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทน

แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่

ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรับผดิชอบตอ่การตัดสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่ ้

เดนิทางไดซ้ือ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วนี ้

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไม่

สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสญูหายของ ทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
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10. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัต ิ รัฐประหาร โรคระบาด ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของ

ทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

11. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผู ้

เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิ ภมูอิากาศ ฤดกูาล ทศันยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของ

ประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

12. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

13. ในกรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตาม

จรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีที่ผูเ้ดนิทางตอ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้กอ่นออกบัตรโดยสาร โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 

15. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่

ระบาด COVID-19 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 

16. กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใด ๆ ก็ตามทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

17. กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วการเดนิทางทุกประเภท กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับ 

เปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่าน

ออกตั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไข

ดังกลา่วแลว้ 

 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชนส์งูสดุของตวัทา่น 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

 

1. พาสปอรต์ 

2. ใบรับรองการฉีดวัคซนีโควดิ (3 เข็ม) ยีห่อ้ตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

3. ส าหรับลกูคา้ทีย่งัไมไ่ดรั้บวคัซนีหรอืไดรั้บวคัซนีชนดิทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารอนามยัโลก 

ยงัคงตอ้งแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ดว้ยวธิ ีRT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมง กอ่นออกเดนิทาง 
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โปรดทราบ 
 

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 ์

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 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


