
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

  บินสายการบินการบินไทย (TG) น้้าหนักสัมภาระ 30 กก. ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น 
  บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน้ าร้อนสีฟ้าอมเขียว ท่ีไดร้ับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ าร้อนที่สวยที่สุด 
  ออนเซน บ ารุงผิวพรรณ  
  เดินเล่นที่ หมู่บ้านยูฟูอนิ เมืองแห่งสายน้ า ขุนเขา เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ท่ีตกแต่งด้วย

สถาปัตยกรรมที่สวยงาม   
  ชิมชา ต้นต ารับของชายูเรชิโนะ ที่จังหวัดซากะ  
  ตามรอยละครกลกโิมโน ทีศ่าลเจ้ายโูทคุอนิาริ ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ (Saga)  
  ชมเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (Kingdom of Light) ถึง 11 ล้านดวง ณ เฮ้าส์เทนบอช 
  ชมการแสดงดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2020 ที่ เฮ้าส์เทนบอช (รวมท่ีนั่งชม) 

 

วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ 

21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้
การต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

 

วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 (2) กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ - ไร่สตรอเบอร์ร่ี –  
 ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – โออิตะ 

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8106 Charter Flight    

จุดเดน่ทัวร์ 

(ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 
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08.20 น. ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมือง
ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ ** ส าคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านการตรวจตราหนังสือ
เดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ... ออกเดินทางสู่ ต้าบลดาไซฟุ ที่มีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์
เหลืออยู่ให้ชมมากมาย  น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่ และมี
ชื่อเสียงท่ีสุด สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็น
ที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ขอพร
เพื่อการศกึษา ชาวญี่ปุ่นที่ไปนมัสการขอพรนั้นจะต้องมีพิธีการตั้งแต่ล้างมือ
ในบ่อน้ าให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซ่ึงมี  รูตรงกลาง โยนลงไป
ตรงบ่อด้านหน้าของเทพเจ้า พนมมือไหว้ พร้อมกับตบมือ 3 ครั้งแล้วก้มลงกราบ เป็นอันเสร็จพิธี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญี่ปุ่น 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชม และชิมสตรอเบอร์รี่ ไร่สตรอเบอร์รี่ของ

ชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน ดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมี
ขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน  ได้เวลาอันควรออกเดินทางสู่ เมืองอุกิฮะ  ให้ท่านนมัสการ ศาลเจ้าอุ
กิฮะอินาริ ศาลเจ้าท่ีมีเสาโทริอิสีแดงสดกว่า 90 เสาทอดยาวเรียงรายไปจนถึง
ภูเขา ท่ีอุกิฮะอินาริ มีเทพเจ้าจาก 3 แห่งถูกน ามาบูชาไว้ คือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
, ศาลเจ้ามัตสึโมโตะ และศาลเจ้าดาไซฟุ เดินไปตามทางมุ่งสู่ศาลเจ้า จะได้
เห็นวิวเมืองอุกิฮะแบบพาโนราม่า เป็นสุดยอดสถานที่ท่ีคุณจะเห็นได้ภาพเสา
โทริอิสีแดงประกายตัดกับวิวทิวทัศน์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานี้    ได้เวลา
เดินทางต่อไปยัง โออิตะ เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม ท่ีเชื่อมต่อรถไฟหลายสาย 

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์ 
  พักค้างคืน ณ โรงแรม REMBRANDT HOTEL OITA   
 

วันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 62 (3) โออิตะ–เมืองเบปป ุบ่อทะเลเดือด–หมู่บ้านยูฟอูิน–เทือกเขาคูจู-แช่ออนเซน        
                                   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ออกเดินทางสู่ เมืองเบปปุ  ชม บอ่ทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน้ าร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อ

น้ าร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ าร้อนแปลกในเมืองนี้ โดยจะปล่อยควนัสีขาวพวยพุ่งจากรอบบ่อตลอดเวลา 
ซ่ึงบ่อทะเลเดือดเกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,000 ปีก่อน   
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10.30 น.  ออกเดินทางสู่  หมู่บ้านยูฟูอนิ หมู่บ้านตน้แบบ OTOP ของญี่ปุ่น ปัจจุบนัมีนกัท่องเที่ยวเข้ามาถึงวันละ 11,000 
คน ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุน่ปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาด
สะอ้าน และเลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธ์ุที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย
ในทะเลสาบอย่างธรรมชาต ิ

 

ห้ามพลาด  Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่อยที่สุดในโลก / B Speak โรลเค้กชื่อดังของยูฟูอิน /ทะเลสาบคิรินโกะ 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทญี่ปุ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ที่พัก บริเวณ เทือกเขาคูจู 
ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซก ิ
  พักค้างคืน ณ โรงแรม SANAI KOGEN       

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่
ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม
และเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี 
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิตดีขึ้น 

 

วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค.62   (4)         ยอดเขาไดเคนโบะ–ช้อปปิง้โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เลต็–ซากะ ยูเรชิโนะ – ชิมชา – แช่ออนเซ็น   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ ตั้งอยู่ ณ ความสูง 936 เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็นจุดชมววิที่ดี

ที่สุด  เป็นมุมที่สวยงามของภูเขาไฟอะโสะทีใ่หญ่ที่สุด และวิวเมืองอะโสะทั้งเมือง สามารถ
ชมวิวได้ทกุทิศทาง 360 องศา มีร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่คอยให้บรกิารอีกด้วย ปัจจุบนั
เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะควิชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงาม
สะดุดตา จนมีผู้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที ่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น  ผ่านชม ทุ่งหญ้าคุซา
เซนริ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าพื้นราบ รูปร่างส่ีเหล่ียมท่ีถูกปกคลุมดว้ยต้นหญ้าเขียวขจี ซ่ึงเป็น
ทัศนียภาพท่ีมีความสวยงามมาก ซ่ึงมีพื้นที่โดยรวม 785,000 ตารางเมตร มีศูนย์กลางเป็นสระ

น้ าขนาดใหญ่ โดยมีม้ายืนเล็มหญ้าอยู่รอบบริเวณ ซ่ึงเป็นภาพความงดงามตามธรรมชาติแบบชนบท ถึงกับมี
นักประพนัธ์ และนักเขียนจ านวนมากแต่งโคลงกลอนเอาไว้   ได้เวลาน าท่านสู่  โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต 

 อิสระเชิญท่านช้อปป้ิงท่ี โทสึพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่
ซ่ึงอาคารออกแบบในสไตล์แคลิฟอร์เนียใต้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
ภูมิภาคคิวชู ให้ท่านสนุกสนานกับการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน
ราคาลดพิเศษสุด อาทิเช่น Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ  
(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเต็มที่) 

15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยูเรชิโนะ เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดซากะ (Saga) ที่มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ดีงาม 
ธรรมชาติสวย สงบ อาหารอร่อย  น าท่านชิมชา ต้นต ารับของชายูเรชิโนะ เมืองที่มีไร่ชา
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จ านวนมาก ชมภายในโรงงานผลิตชาพร้อมกับชิมรสชาติน้ าชาได้ พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากใบชา   
อีกมากมาย เช่น โอศกรีม โซบะ เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
  พักค้างคืน ณ WATAYA BESSO HOTEL        

สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท า
กิจกรรมมาตลอดทั้งวัน **การแช่น้ าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้า
นาน จนปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเชื่อว่าช่วยในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62  (5) ยูเรชิโนะ – คาชิมะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เฮ้าส์เทนบอช – ฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) ศาลเจ้าเก่าแกข่องเมืองซากะ (Saga)  ที่มีอายุหลาย

ร้อยปี ให้ท่านได้ชม ศาลเจ้ายูโทคอุินาริ สร้างขึ้นในปคี.ศ.1688  เป็นศาลเจ้านิกายชินโตประจ าตระกูลนาเบะชิมะ
ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโตะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่
ใหญ่และส าคัญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น เชื่อกนัว่า
ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิที่ชาว
ญี่ปุ่นต่างเคารพและนยิมมาสักการะขอพรเกี่ยวกับ
ความส าเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย โดยด้านบนของ

ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นจุดชมววิที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง  จึงได้ถูกน ามาใช้เป็นฉากในละครหลายเรื่อง รวมถึงละครไทย
ชื่อดังอย่าง เรื่องกลกิโมโนอีกด้วย  

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่น  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์  
บ่าย. เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด”์ ของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม

และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์(เนเธอร์แลนด์)
และชาวดัชท์ไว้ดว้ยกนั ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศ
รอบ ๆ อาทิ กังหันแบบฮอลแลนด์    ทุ่งดอกไม้ต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป ,     ทุ่งดอกกุหลาบ,  ล่องเรือ
ชมบรรยากาศของเฮ้าส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือ
ท่านที่ชอบความตืน่เต้นเชิญท่ีสวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ที่

แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen 
และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเช่น พิพิธภณัฑ์หมีเท็ดดี,้ โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติหลายโรง, 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ล่องเรือไปตามคลองท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตร, ชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จกัรยานชมเมือง และ
ล่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece  (รวมบัตรผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จ ากัด/1 Day Pass) 
 (อิสระอาหารค่ า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน) 

  พักค้างคืน ณ  NIKKO HUIS TEN BOSCH     
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สัมผัสกับการอาบน้้าแร่ญี่ปุ่น  เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือท้ากิจกรรมมา
ตลอดทั้งวัน **การแช่น้้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนปัจจุบันยังคง
ได้รับการรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างดี  และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ซ่ึงเช่ือว่า
ช่วยในเร่ืองการบ้ารุงการไหลเวียนโลหิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันพุธที่ 1 ม.ค. 63 (6) เฮ้าส์เทนบอช – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้ ฮากาตะ - ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
10.00 น.     ออกเดินทางสู่ คาแนลซิตี้  อิสระให้ท่านได้เดินช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

- คาแนล ซิตี้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้า และร้านอาหารขนาดใหญต่ั้งอยู่ริมน้ า ภายในมี
การขดุคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ดว้ย นอกจากนัน้ยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้าน
ตู้เกมส์ รวมท้ังโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพืน้ที่เปิดโล่งๆ กว้างๆ มรีูปทรง และ
สีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตืน่ตาตืน่ใจ ตรงกลางของคลองจ าลองนี้จะมีการ
แสดงน้ าพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มี
เฉพาะในญี่ปุ่น และร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหาร
ญี่ปุ่น และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ีไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชั้น 5 จะมี

ส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมท้ังราเมนสไตล์ฟุคุโอ
กะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย  (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเต็มที่)  

ห้ามพลาด!! ช้อปป้ิง Lucky BAG (ถุงน าโชค) จากร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีจัดสินค้าของเขารวมอยู่ในถุงใบเดียว และ
จ าหน่ายในราคาพิเศษสุด ซ่ึงจะท าเฉพาะในช่วงปีใหม่ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคมนี้เท่านั้น  

17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิ TG 8109 Charter Flight    
                         (ใช้เวลาบิน 5.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งฯ 
23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ  
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อตัราค่าบริการ ส  าหรบัคณะอยา่งต า่ 35 ท่าน  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 59,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,500 บาท 

เด็กอายุ 2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 47,900 บาท 

เด็กอายุ 6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 58,900 บาท 

หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ ราคาเพิม่ท่านละ 25,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

•  ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)  

•  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามนั และประกนัภยัทุกแห่ง  

•  ค่าที่พกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกนั  

•  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

•  ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  

•  ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไวใ้น

วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 

• น้ําหนักกระเป๋า 40 กิโลกรมั สาํหรบัท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ และน้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สําหรับท่ีนั่งชั้นประหยัด กรณีน้ําหนักเกิน

จากท่ีกาํหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพ่ิม  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

•  ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

•  ค่าปรบัสาํหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว ้  

•  ค่าธรรมเนียมวซี่า, ค่าทาํหนังสือเดินทาง  

•  ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 

•  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  

• กรุณายืนยนัการเดินทาง และชาํระเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชัว่โมงนับจากการสํารองท่ีนั่ง ท่านละ 10,000 บาท และกรุณาส่งอีเมล

หน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพ่ือทาํการจองท่ีนัง่ ในกรณีเดินทางชั้นธุรกิจ มดัจาํท่านละ 20,000 บาท   

• ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วนั  
 

หมายเหตุ  

1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

2.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  

3.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่ีเหนือการณ์ควบคุม 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


