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วันที ่ โปรแกรมทัวร ์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1. ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)   
 

 

2. ทา่อากาศยานฟกุโุอกะ ญีปุ่่ น - ฮโิรชมิา่ ลอ่งเรอืสูเ่กาะมยิาจมิะ 

ศาลเจา้มรดกโลกอสิคึชุมิะ ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซนัโด  

 

เซท็บ๊

อก 

 Comfort Hotel 

Hiroshima หรอื

เทยีบเทา่ 

★★★ 

3. ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี ่- ร็อคโค สโนวพ์ารค์ กจิกรรมลานหมิะ - โอ

ซากา้ ชอ้ปป้ิงตกึซโูม ่ยา่นชนิไซบาช ิโดทงโบร ิ

  แนะน า Sarasa Hotel 

Namba หรอื

เทยีบเทา่ 

★★★ 

4. ตลาดคโุรมง - เขตอนุรักษ์ครุะชกิ ิ- ฮโิรชมิา่ แชอ่อนเซน็   บฟุเฟต ์ Global Resort 

Miyajima View หรอื

เทยีบเทา่ 

★★★ 

5. ฟกุโุอกะ ถา่ยรปูกนัดัม้โอไดบะ หา้งลาลาพอรต์ - ชายหาดอโิตะชิ

มะ หนิคูรั่กเมโทอวิะ - ถา่ยรปูคูฟ่กุโุอกะทาวเวอร ์ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี

ยา่นเทนจนิ สตรทีฟู้ดฮากาตะ 

 แนะ

น า 

แนะน า 

สตรี

ทฟู้ด

ฮากา

ตะ 

Comfort Hotel 

Hakata หรอื

เทยีบเทา่ 

★★★ 

6. ทา่อากาศยานฟกุโุอกะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(มบีรกิาร

อาหารบนเครือ่ง) 

Sna

ck 
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Day 1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

21.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

VietJet โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตา่งๆ  

00.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฟูกโูอกะ ญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิ VZ 810 

 

  

ขาไป VZ 810 BKK - FUK เวลา 00.15น. – 07.25น. 

ขากลบั VZ 811 FUK - BKK เวลา 08.25น. – 12.35น. 

สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 20 KG. ถอืขึน้เครือ่ง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ) 

หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่กรณุาแจง้ในวนัจอง 1,199 บ. / 15 kg. / เทีย่ว 
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Day 2 ทา่อากาศยานฟุกโุอกะ ญีปุ่่ น -ฮโิรชมิา่ ลอ่งเรอืสูเ่กาะมยิาจมิะ ศาลเจา้มรดกโลกอสิคึชุมิะ 

ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซนัโด  

 

07.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฟูกโูอกะ ญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชม.) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮโิรชมิา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เพือ่ ลอ่งเรอืสูเ่กาะมยิาจมิะ มี

สญัลักษณ์อนัโดง่ดังคอื ประตโูทรอิสิแีดงสด ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูก่ลางทะเล ใหบ้รรยากาศทีด่เูรน้ลับชวน

พศิวงดงึดดูผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมากตา่งๆในอา่วโตเกยีว และในเกาะมยิาจมิะจะมกีารเลีย้งกวางแบบปลอ่ย

ซึง่เทา่นจะเห็นฝงูกวางน่ารักๆเดนิเลน่อยูท่ัว่เกาะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอ้งการระบทุีน่ ัง่  ราคา 

Premium Seat (3-8) 699 บ. / เทีย่ว 

Exit Row (9,10,23,24) 699 บ. / เทีย่ว 

Front Seat (11-22) 399 บ. / เทีย่ว 

Normal Seat (25-36) 249 บ. / เทีย่ว 

 ตอ้งการส ัง่จองอาหารลว่งหนา้  ราคา 

ขา้วไกเ่ทอรยิาก ิ+ น า้ 

219 บ. / เทีย่ว 

ขา้วแกงเขยีวหวาน + น า้ 

ขา้วผดัผกั + น า้ 

ไก ่+ มนับด + น า้ 

ไกอ่บสมนุไพร & บะหมี ่+ น า้ 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั เมน ูเซ็ทบอ๊ก  

 

เยีย่มชมและเก็บภาพความประทับใจที ่ศาลเจา้อสิคึชุมิะ ศาลเจา้ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นแหลง่ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ย

และชว่ยใหส้มหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรือ่งความฝัน (เชน่ การเรยีนตอ่, ดา้นกฬีา, การ

แขง่ขนั เป็นตน้) ทกุคนทีม่จีดุหมายวา่จะมาเทีย่วประเทศญีปุ่่ นคงจะเคยไดย้นิสมญานามศาลเจา้นีแ้ลว้ก็

เป็นได ้ทีส่ าคัญศาลเจา้อสิคึชุมิะนีเ้ป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโตทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกี

ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิเลน่ แวะชมิอาหารทอ้งถิน่ชือ่ดังอยา่งขนมเคก้พืน้เมอืงรปูทรงใบเมเป้ิลภายในสอดไสช้นดิต่างๆที.่.. 

ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซนัโดะ ตัวถนนเสน้นีจ้ะมคีวามยาว 350 เมตร สองขา้งทางมรีา้นคา้มากมาย ไม่

วา่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึนับไมถ่ว้นเลยทเีดยีว และเมือ่มาถงึเกาะมยิาจมิะตอ้งหา้มพลาด

ชมิหอยนางรมถอืเป็นของดเีมอืงฮโิรชมิา่ ผลผลติหอยนางรมทั่วประเทศญีปุ่่ นนัน้ก็เป็นของเกาะแห่งนี้

นีเ่อง 
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกั   Comfort Hotel Hiroshima หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี ่- ร็อคโค สโนวพ์ารค์ กจิกรรมลานหมิะ (ไมร่วมคา่อปุกรณ์และเครือ่งเลน่) - โอ

ซากา้ ชอ้ปป้ิงตกึซูโม ่ยา่นชนิไซบาช ิโดทงโบร ิ

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นสู ่ฟารม์สตรอเบอรี ่ทา่นจะไดล้ิม้ลองสตรอเบอรีล่กูโตๆ อนัแสนหอม หวานฉ ่า รสละมนุ สดๆ  

ทีเ่กบ็ไดจ้ากตน้ 

 

เดนิทางสู ่ร็อคโค สโนว ์พารค์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั 

กจิกรรมลานหมิะ ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการเลน่สกหีรอืกระดานเลือ่นหมิะ และเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู

ทา่มกลางทุง่หมิะอนัขาวโพลน (ไมร่วมคา่อปุกรณ์และเครือ่งเลน่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

เดนิทางสู ่โอซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี   



Page 8 of 18 

 

 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ตกึซูโม ่ตัง้อยูใ่นยา่นชนิไซบาฉ ิแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ เพิง่เปิดตัว 

อยา่งเป็นทางการไปเมือ่เดอืนเมษายน 2017 นีเ่อง ดว้ยรปูแบบอาคารทีท่ันสมยับวกกบัทีต่ัง้ซ ึง่อยูต่ดิกบั

ถนนใหญ ่ท าใหม้คีวามโดดเดน่สะดดุตา จนกลายเป็นจดุนัดพบแหง่ใหมข่องยา่นนี้ไปแลว้  

 

ยา่นชนิไซบาช ิตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอืงโอซากา้ เรยีกไดว้า่เป็นยา่นยอดสดุฮอตของเหลา่

นักทอ่งเทีย่วเลยก็วา่ได ้บอกเลยวา่ถา้มาโอซากา้แลว้ไมม่าเทีย่วยา่นนีถ้อืวา่มาไมถ่งึ เนือ่งจากเป็นยา่น

ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงโอซากา้และภมูภิาคคันไซ แถมยงัมแีลนดม์ารก์ของเมอืง

อยา่งเจา้ป้ายกลลูโิกะอยูท่ีย่า่นนีอ้กีดว้ย โดยจะมหีลายรา้นชอ้ปป้ิงสตรทีรวมตัวกนัอยูร่ะหวา่งสถานี

รถไฟนัมบะ และสถานรีถไฟชนิไซบาชเิป็นศนูยร์วมแหลง่บนัเทงิตา่งๆ รา้นอาหาร และหา้งสรรพสนิคา้

มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งจใุจ 

 

ยา่นโดทงโบร ิยา่นการคา้ยอดนยิมทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอซากา้ ซึง่มนัีกทอ่งเทีย่วแวะเวยีนมาเยีย่มชม

กนัหนาแน่นตลอดทัง้วัน เพราะมแีหลง่ทอ่งเทีย่วน่าสนใจมากมาย ไมว่า่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นคา้ 

พพิธิภณัฑ ์ฯลฯ ซึง่กนิความยาวตลอดฝ่ังของแมน่ ้าโดทงโบร ิและนอกจากรา้นคา้ตา่งๆ ทีม่ใีหเ้ราไดม้า

เดนิเปิดห ูเปิดตามากมายแลว้ ทีน่ีย่งัเป็นแหลง่ถา่ยรปูส าคญัของนักทอ่งเทีย่วทีม่าโอซากา้อกีดว้ย 

เพราะมป้ีายโฆษณา และป้ายหา้งรา้นตา่งๆ ซึง่มเีอกลักษณ์เป็นของตวัเอง ยิง่พอตกกลางคนืจะมแีสงไฟ

หลากสสีนัตลอดทัง้ยา่น ชว่ยเพิม่ความคกึคัก และเรือ่งราวน่าสนใจใหเ้ราไดไ้ปตามเก็บความทรงจ าดีๆ  

มากมาย 

 

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานนอาหาร ยา่นชนิไซบาช ิ

พกั   Sarasa Hotel Namba หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4  ตลาดคโุรมง - เขตอนรุกัษค์รุะชกิ ิ- ฮโิรชมิา่ แชอ่อนเซ็น 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดคโุรมง ตลาดอาหารยอดนยิมซึง่ตัง้อยูก่ลางเมอืงโอซากา้ เป็นแหลง่ทีอ่ดุม

สมบรูณ์ไปดว้ยอาหารตา่งๆ มากมาย ทัง้ของสด ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ จนถกูเรยีกวา่เป็นหอ้งครัวขนาด

ใหญป่ระจ าเมอืงเลยทเีดยีว ซึง่จดุขายส าคญัของตลาดคโุรมงคอือาหารทะเลสด กบัเนือ้ชัน้ด ีทีม่ใีห ้

เลอืกแทบทกุชนดิ แถมรา้นสว่นใหญย่งัมกีารน าวตัถดุบิตา่งๆ ทีเ่ราตอ้งการมาปรงุใหก้นิกนัทันท ีท าให ้

สมัผัสไดถ้งึรสชาต ิและความอรอ่ยตามแบบฉบบัญีปุ่่ นแท ้ๆ  จนเป็นตลาดทีม่ผีูค้นแวะเวยีนมาฝากทอ้งกนั

หนาแน่นทกุวัน 
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สมัผัสชวีติชนบทใน เขตอนรุกัษค์รุาชกิ ิเป็นเขตอนุรักษ์กลุม่อาคาร สถาปัตยกรรม และสิง่ปลกูสรา้ง

ดัง้เดมิทรงคณุคา่ ในจังหวดัโอคะยะมะ พืน้ทีน่ีเ้คยเป็นศนูยก์ลางกระจายฝ้ายและขา้วทีรุ่ง่เรอืงในสมยัเอ

โดะ ก าแพงสขีาวของอาคารโบราณซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นโกดังเก็บสนิคา้ทีเ่รยีงรายไปตามแนวถนน และ

เหลา่ตน้หลวิทีโ่บกกิง่กา้นพลิว้ไหวอยูร่มิน ้า ท าใหย้า่นเมอืงเกา่แหง่นีม้ทีัง้บรรยากาศทีค่ลาสสกิและโร

แมนตกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮโิรชมิา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เพือ่เขา้สูท่ีพั่ก 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ เมน ูบฟุเฟต ์

 

หลังรับประทานอาหารใหท้่านได ้ แชอ่อนเซ็น  เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ จะท าใหร้ะบบหมนุเวยีน

โลหติ และใหผ้วิพรรณสวย (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

 

พกั   Global Resort Miyajima View หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 5 ฟุกโุอกะ ถา่ยรปูกนัด ัม้โอไดบะ หา้งลาลาพอรต์ - ชายหาดอโิตะชมิะ หนิคูร่กัเมโทอวิะ - ถา่ยรปู

คูฟุ่กโุอกะทาวเวอร ์ ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ียา่นเทนจนิ สตรทีฟู้ ดฮากาตะ 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฟกุโุอกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ถา่ยรปูกนัด ัม้โอไดบะ หา้งลาลาพอรต์ 

กนัดัม้ขนาดเทา่ของจรงิขยบัไดต้ัวใหมท่ี ่ในเมอืงฟกุโุอกะ กนัดัม้ดังกลา่วคอื RX-93ffν Nu Gundam 

(นวิกนัดัม้) ของอามโุร ่เรย ์จากอนเิมะโมบลิสทูกนัดัม้ ชาร ์เคานเ์ตอร ์แอทแทค มคีวามสงูประมาณ 25 

เมตร และมนี ้าหนักประมาณ 80 ตัน สามารถขยบัใบหนา้หันไปมาและขยบัแขนขึน้ลงได ้ประกอบกบัการ

ใชเ้ทคนคิแสงสเีสยีงเพือ่เพิม่ความอลังการมากยิง่ขึน้ นอกจากนีภ้ายในศนูยก์ารคา้ Mitsui Shopping 

Park LaLaport ยงัมกีารจัด Gundam Park แหลง่รวมความบนัเทงิเต็มรปูแบบส าหรับสาวกกนัดัม้อกีดว้ย  

 

 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหาร  

 

ชายหาดอโิตะชมิะ อยูท่า่มกลางแสงแดดสดใส หาดทรายงามและพลกุพลา่นไปดว้ยคนเลน่เซริฟ์

พรอ้มจดุปีนเขาสดุตระการตา โดยอยูห่า่งจากใจกลางเมอืงไมถ่งึหนึง่ชัว่โมง เป็นแหลง่รวมสดุยอดคาเฟ่

รมิหาดมากมาย มรีา้นขายอปุกรณ์เลน่เซริฟ์สองสามรา้นทีค่ณุสามารถเชา่กระดานเซริฟ์ บอดีบ้อรด์ 

และสแตนดอ์พัแพดเดลิบอรด์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ เมโอโตะ อวิะ หรอื หนิคูร่กัเมโทอวิะ ซึง่เป็นหนิ

สองกอ้นทีเ่ชือ่มกนัดว้ยเชอืก ผูค้นนยิมแวะมาถา่ยภาพจดุนี ้ 

 

น าทา่นถา่ยรปู ฟกุโุอกะทาวเวอร ์เป็นหอคอยสงู 234 เมตรทีส่รา้งขึน้ในปี 1989 ภายนอกหอคอยทีปู่

ดว้ยกระจกกวา่ 8000 บาน ทีส่ าคญัจดุชมววิฟกุโุอกะทาวเวอรแ์หง่นี ้ไดรั้บโหวตใหต้ดิ 1 ใน 100 จดุชม

ววิยามค า่คนืทีส่วยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย จดุชมววิของทีน่ีม่ชี ือ่วา่ “SKY View 123” ทีค่วามสงู 

123 เมตร นอกจากทวิทัศนท์ีส่วยงามแลว้ยงัสามารถชมววิเมอืงฟกุโุอกะและทะเลไดแ้บบ 360 องศา

https://www.japan.travel/spot/1204
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เลยทเีดยีว ท าใหท้ีน่ีก่ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนฟกุโุอกะ

ไปโดยปรยิาย และอกีหนึง่ไฮไลตข์องจดุชมววิทีน่ีก่็คอืการประดับประดาไฟยามค า่คนื ดา้นนอกมกีาร

ฉายภาพประดับไฟตัวตกึอยา่งสวยงามและมกีารปรับเปลีย่นใหเ้ขา้กบัเทศกาลตา่งๆ ตลอดทัง้ปีอกีดว้ย 

 

ชอ้ปป้ิง... ดวิตีฟ้ร ีแหลง่ชอ้ปป้ิงแหลง่ปลอดภาษี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,

เครือ่งส าอางคก์ระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปูหรอืจะเป็นน ้าหอม ราคาถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ 

และบางรุน่ไมม่ขีายในประเทศไทย รวมทัง้มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ 

ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 

 

ยา่นเทนจนิ  อกีแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้แนวหนา้บนเกาะควิชทูีพ่ลาดไมไ่ดอ้ยา่งเด็ดขาด ยา่นเทนจถิอืเป็น

ถนนสายหลักทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงฟกุโุอกะ มถีนนทีเ่ชือ่มทางเขา้สถานรีถไฟใตด้นิทัง้สองสายของเมอืง 

จงึท าใหย้า่นเท็นจนิเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฟกุโุอกะ ทีม่ทีัง้ศนูยก์ารคา้ 

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นรวงมากมาย รวมทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของธนาคารพาณชิยท์ีส่ าคญัๆและออฟฟิศส านักงาน

อกีดว้ย นอกจากนีก้็ยงัมรีา้นกาแฟและรา้นอาหารหลากหลายสไตลไ์วต้อ้นรับนักทอ่งเทีย่ว 

 

แนะน า สตรทีฟู้ ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรอืบางคนเรยีกยาไต เป็นค าภาษาญีปุ่่ น 

หมายถงึ แผงลอย เพงิหรอืซุม้ขายอาหาร บางรา้นอาจเปิดโลง่ บางรา้นอาจตดิมา่นลอ้ม บางรา้นอาจน า

ฉากมากัน้เป็นหอ้งเลยก็มเีชน่กนั เมนูทีพ่บเห็นไดบ้อ่ย ไดแ้ก ่โอเดง้ ราเมน ยากโิซบะ เกี๊ยวซา่ ฯลฯ แต่

ละรา้นสามารถจลุกูคา้ไดป้ระมาณ 6-10 คน สว่นใหญเ่ปิดตัง้แตช่ว่งเย็นจนถงึต ี3 โดยยา่นทีม่ยีะไตเป็น

จ านวนมากและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ นคอืบรเิวณนากาส ุ(Nakasu) เขตฮากาตะ  

 

ค า่  อสิระรบัประทานนอาหาร ยา่นสตรทีฟู้ ดฮากาตะ 

พกั  Comfort Hotel Hakata หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 6  ทา่อากาศยานฟุกโุอกะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ Snack 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฟุกโุอกะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

08.25 น.       เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ VietJet  โดยเทีย่วบนิ VZ 811   

12.35 น.       เดนิทางกลับถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความทรงจ าสดุประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกั2-3ทา่น/หอ้ง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

เด็กอาย ุ3 - 6 ปี 

ไมม่เีตยีง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

06 - 11 มกราคม 66 29,977.- 29,977.- 9,977.- 

13 – 18 มกราคม 66 

(วนัเด็ก) 

33,977.- 32,977.- 9,977.- 

20 – 25 มกราคม 66 

(วนัตรษุจนี) 

33,977.- 32,977.- 9,977.- 

27 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 

03 – 08 กมุภาพนัธ ์66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 

10 – 15 กมุภาพนัธ ์66 

(วนัวาเลนไทน)์ 

35,977.- 34,977.- 9,977.- 

17 – 22 กมุภาพนัธ ์66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 

24 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 

03 – 08 มนีาคม 66 

(วนัมาฆบชูา) 

35,977.- 34,977.- 9,977.- 

10 – 15 มนีาคม 66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 

17 – 22 มนีาคม 66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 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 านวนเงนิทีบ่ริษัทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

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

 


