
 

 

 

 
• เดนิเลน่ท่ี หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแหง่สายน า้ ขนุเขา เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ท่ีตกแตง่

ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม   
• ชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ ชม ปราสาทคุมาโมโต้ (ภายนอก) เดนิเลน่เมืองโบราณซากุระโนะ

บาบะ โจไซเอน็ 
• นางาซากิ เมืองประวตัิศาสตร ์คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์ มรดกการปฏิรูปอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ นสมยัเมจิ 

มรดกโลกในปี 2015  
• ตามรอยละครกลกิโมโน ท่ีศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ ศาลเจา้ยิ่งใหญ่แหง่เมืองซากะ (Saga)  



 

 

 

• ชมการแสดงดอกไมไ้ฟ เฉลิมฉลองสง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัเขา้สูปี่ใหม่ 2020 ท่ี เฮ้าสเ์ทนบอช 
• ชอ้ปป้ิงถงุโชคดี (Lucky Bag) วนัท่ี 1-3 มกราคม ของทกุปี 

วันศุกรท์ี ่27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ 
21.00 น. พรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย อินเตอร ์

ประต ู3 แถว C โดยมีเจา้หนา้ท่ีบรษิัท คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการดา้น
เอกสารแก่ทา่น 

 
วันเสารท์ี ่28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ยูฟูอิน – เบ๊บปุ  
00.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเท่ียวบนิท่ี TG-8106 Charter Flight เที่ยวบินพิเศษ 
08.20 น. ถึงสนามบนิ เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะควิช ู เกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์ หลงัผา่นการตรวจลงตรา
หนงัสือเดนิทาง และพิธีการศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีตัง้อยูบ่นท่ีราบกลางหบุเขาของ
จงัหวดัโออิตะ บนเกาะควิช ู 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร “Grilled Seafood” 
13.00 น. เชิญทา่น เดนิชมหมู่บ้านยูฟูอิน หมูบ่า้นตน้แบบ OTOP ของญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมี

นกัทอ่งเท่ียวเขา้มาถึงวนัละ 11,000 คน ภายในหมู่บา้นมีรา้นคา้การฝีมือมากมาย 
ชมรา้นเครื่องแกว้ รา้นขนมญ่ีปุ่ นปรุงสดๆ รอ้นๆ และสะอาดสะอา้น และเลือกซือ้
ของท่ีระลกึมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพนัธุท่ี์หายากนานาชนิดอยู่
อาศยัในทะเลสาบอยา่งธรรมชาติ 

 
 ห้ามพลาด  

- Milch Yufuin ชีสคัพ ทีอ่ร่อยทีสุ่ดในโลก 
- B Speak โรลเค้กชื่อดังของยูฟูอิน  
- ทะเลสาบคิรินโกะ 

15.00 น. ออกเดนิทางสู ่บอ่ทะเลเดือด 
 
 
16.00 น. น าทา่นเท่ียวชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บอ่

น า้รอ้นสีฟ้าอมเขียว ท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบอ่
น า้รอ้นท่ีสวยท่ีสดุในบรรดาบอ่น า้รอ้นแปลกใน
เมืองนี ้ โดยจะปลอ่ยควนัสีขาวพวยพุง่จากรอบ
บอ่ตลอดเวลา โดยบอ่ทะเลเดือดเกิดขึน้ภายหลงั
การระเบิดของภเูขาไฟเม่ือ 1,000 ปีก่อน 

17.00 น. ออกเดนิทางสูท่ี่พกั  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบไคเซกิ 
 เชิญทา่นพกัผอ่นสไตลน์ิปปอน กบัการแช่ออนเซน น า้แรธ่รรมชาตแิท ้ ท่ีผ่านความ

รอ้นใตพ้ิภพ เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ เลือดลมเดนิดีขึน้ เสรมิสขุภาพใหก้ระปรี่



 

 

 

กระเปรา่ ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล และชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีก
ดว้ย 

 พักที่ BEPPUWAN HOTEL & RESORT   
วันอาทติยท์ี ่29 ธ.ค. 62 เบ็ปปุ – ไดเคนโบะ – คุมาโมโต้   
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสู ่จดุชมวิวยอดเขาไดเคนโบะ  
11.10 น. น าทา่นชม ยอดเขาไดเคนโบะ ตัง้อยู่ ณ ความสงู 936 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  เป็น

จดุชมวิวที่ดีที่สดุ มมุที่สวยงามของภเูขาไฟอะโสะ และวิวเมืองอะโสะทัง้เมือง สามารถ
ชมวิวไดท้กุทศิทาง 360 องศา มีรา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่คอยใหบ้รกิารอีกดว้ย   

11.40 น. ออกเดินทางสู ่ภตัตาคาร  
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบไก่เทอริยากิ 
13.50 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความรม่รื่น และเป็นจดุยทุธศาสตรท์ี่ส  าคญั

สมยัสงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตสููอ่ทุยาน
แหง่ชาติอะโสะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟคิวยิว 

14.30 น. น าทา่นชม ปราสาทคุมาโมโต้ (จากภายนอก) ตวัปราสาทท่ีตัง้ตระหง่านอยูบ่นเนิน
เขากลางเมืองคมุาโมโต ้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกท่ีมีความสวยงาม อายกุวา่ 420 
ปี ภายในปราสาทมีหอ้งโถงเป็นท่ีเก็บสมบตัิ วตัถมีุคา่ รูปภาพปราสาทตา่งๆ และ
ไดร้บัฉายา ปราสาทด า สรา้งขึน้โดยขนุพลผูโ้ด่งดงั คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 
1960 ภายในเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงวตัถโุบราณ   

 น าทา่นเดนิเลน่ท่ี เมืองโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakura-no-baba 
Josaien) บรเิวณเชิงเขาของปราสาทคมุาโมโต ้ ออกแบบและตกแตง่สไตลย์อ้นยคุ
ใหเ้ขา้กบับรรยากาศเมือง เก่าของปราสาท ซึ่งจะมีรา้นคา้จ าหนา่ยของท่ีระลกึ ขนม
ขึน้ช่ือของเมือง คมุาโมโต ้และรา้นอาหารตา่งๆ มากมาย  

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  แบบยาคินิคุ 
 พักที ่ KUMAMOTO CASTLE HOTEL   
 
 
 
วันจันทรท์ี ่30 ม.ค. 62 คุมาโมโต ้– นางาซากิ  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่เรือ  
09.25 น. ออกเดนิทางโดย เรือเฟอรร่ี์ สู ่เมืองชิมาบาระ  
10.00 น. เดนิทางถึง เมืองชิมาบาระ เมืองแหง่ปลาคารฟ์ของญ่ีปุ่ น เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีอดุม

ไปดว้ยแหลง่น า้ใตด้นิ 
11.15 น. สมัผสัประสบการณอ์อนเซ็นแชเ่ทา้ท่ียาวท่ีสดุในญ่ีปุ่ น OBAMA ONSEN-HOT FOOT 

105 ผ่อนคลายใหเ้ทา้ไดมี้แรงเดนิตอ่ ก็ตอ้งมาแช่ออนเซ็นเทา้ เป็นออนเซ็นเทา้ ท่ี
ยาวท่ีสดุในญ่ีปุ่ น มีท่ีนั่งไวส้  าหรบัแชน่  า้แรย่าวถึง 105 เมตร พรอ้มกบัชมวิวท่ี
สวยงาม หรือจะเดินไปบนทางเดนิคอนกรีตพืน้ขรุขระท่ีตัง้ใจท าขึน้ส  าหรบันวดเทา้ มี
น า้รอ้นอณุหภมูิ 40 องศาเซลเซียส เดนิไปก็ไดน้วดเทา้ไปดว้ย  



 

 

 

11.45 น. ออกเดนิทางสู ่ภตัตาคาร  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร ์ เป็นเมือง

ทา่ทางการคา้ จดุแรกเริ่มที่อารยธรรมตะวนัตกสมยัใหม่ไดแ้พรเ่ขา้สูญ่ี่ปุ่ นเม่ืออดีต  
14.30 น. แวะถ่ายรูป (ภายนอก) ของ โบสถโ์ออุระ (Oura Catholic Church) ตัง้อยูใ่กลก้บั

สวนโกลฟ์เวอร ์ (Glover Garden) เป็นโบสถค์รสิตศาสนานิกายคาทอลิก สรา้งขึน้
ในชว่งปี ค.ศ. 1863 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีสดุทา้ยของสมยัเอโดะ นบัได้
วา่เป็นโบสถท่ี์มีอายเุก่าแก่มากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น และยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น
สมบตัขิองชาต ิท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกเพียงแหง่เดียวในญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 
น าทา่นชม คฤหาสนโ์กลฟ์เวอร ์ สไตลย์โุรปท่ีสรา้งโดย Mr.Thomas Glover ดว้ย
ความช่ืนชอบบรรยากาศความสวยงามของเมืองนางาซากิ แตย่งัคงความเป็นอยู่
แบบสกอตแลนด ์ จงึไดค้ิดริเริ่มในการสรา้งคฤหาสนส์ไตลย์โุรป ขึน้มาในปี ค.ศ.
1863 จนไดร้บั รางวลั Second Class Order of the Rising Sun ในสมยันัน้ 

16.00 น. ออกเดนิทางสู ่สวนสนัตภิาพ 
16.30 น. น าทา่นชม สวนสันตภิาพ สรา้งขึน้เพ่ือระลกึถึงเหตกุารณก์ารทิง้ระเบดิปรมาณู 

เตือนใจชาวนางาซากิ ใหร้ะลกึถึงเหตกุารณเ์ม่ือครัง้สงครามโลกครัง้ ท่ี 2 ในวนัท่ี 9 
สิงหาคม ค.ศ. 1945 ภายในสวนแหง่นี ้ไดส้รา้งอนสุาวรียรู์ปแบบตา่งๆ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงสญัลกัษณแ์หง่สนัตภิาพ และความสงบสขุของมนษุยชาต ิ อีกทัง้ยงัมีน า้พ ุ
และแผน่ศลิาหินสีด า ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือไวอ้าลยัแดผู่เ้คราะหร์า้ยท่ีเสียชีวิต เน่ืองจาก
ระเบดิปรมาณ ู และน า้พนีุส้รา้งเพื่อไวอ้าลยัแดผู่ท่ี้ขาดน า้ ภายหลงัจากทัง้เมืองเตม็
ไปดว้ยกมัมนัตภาพรงัสี 

16.50 น. ออกเดนิทางสูท่ี่พกั  
18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แบบชาบู ชาบู   
 พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL  
 
วันอังคารที ่31 ม.ค. 62 นางาซากิ – คาชิมะ – เฮ้าสเ์ทนบอช 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยโูทคอิุนาริ 
10.15 น. น าทา่นนมสัการ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ศาลเจา้ในเมืองคาชิมะ จงัหวดัซากะ สรา้ง

ขึน้เพ่ือบชูาเทพเจา้ญ่ีปุ่ นนามวา่ อินาร ิ จดุเดน่สะดดุตาของศาลเจา้แหง่นีก็้คือประตู
โทรอิิสีแดง และสนุขัจิง้จอกผูถื้อสารเทพเจา้  มีช่ือเสียงในฐานะศาลเจา้ท่ียิ่งใหญ่  

 
หนึ่งใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น เคียงคูก่บัศาลเจา้ฟชุิมิ อินาร ิ ในเกียวโต และศาลเจา้
คาสะมะ อินาร ิในจงัหวดัอิบารากิ  และผูค้นมกัเรียกศาลเจา้แหง่นีด้ว้ยความเคารพ
รกัวา่ "ยโูทค-ุซงั"  ในแตล่ะปีมีผูค้นมาเย่ียมชมศาลเจา้ถึง 300,000 คน สรา้งขึน้ใน
ครสิตศตวรรษท่ี 17  และตวัวิหารหลกัรวมถึงอาคารทัง้หมดลงรกัเคลือบเงาอยา่ง
สวยงาม   

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่เฮา้สเ์ทนบอช หมูบ่า้นฮอลแลนดแ์หง่เดียวของญ่ีปุ่ น  
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ต ์

จากนัน้เชิญทา่นเพลิดเพลินกบั เฮ้าสเ์ทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด”์ ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ท่ีไดร้วบรวมสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมขนานแทข้องฮอลแลนด์



 

 

 

(เนเธอรแ์ลนด)์ และชาวดชัทไ์วด้ว้ยกนั ทา่นสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ 
กงัหนัแบบฮอลแลนด ์ ทุง่ดอกไมต้า่งๆ ไมว่า่จะเป็นทุง่ดอกทิวลิป, ทุง่ดอกกหุลาบ, 
ลอ่งเรือชมบรรยากาศของเฮา้สเ์ทนบอชไดอ้ยา่งสบายใจ หรือทา่นท่ีชอบความ
ต่ืนเตน้เชิญท่ีสวนสนกุเฮา้สเ์ทนบอช ท่ีแบง่ออกเป็นโซนตา่งๆ 6 โซนคือ Thriller 
Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ 
Nieuwstad มีกิจกรรมตา่งๆ ท่ีนา่สนใจเชน่ พิพิธภณัฑห์มีเท็ดดี,้ โรงภาพยนตรแ์บบ 
4-5 มิตหิลายโรง, พิพิธภณัฑศ์ลิปะ, ล่องเรือไปตามคลองท่ียาวกวา่ 6 กิโลเมตร, ชม
เมืองสไตลย์โุรป, ข่ีจกัรยานชมเมือง และลอ่งเรือโจรสลดัของการต์นูดงั One Piece   

 (รวมบตัรผา่นประต ูและเลน่เครื่องเลน่ไดไ้มจ่  ากดั / 1 Day Passport)  
(ไมมี่บรกิารอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการทอ่งเท่ียวของทา่น) 

**พเิศษ** ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2020 (รวมทีน่ั่งชม) 
 พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการแช่ออนเซ็นแบบญ่ีปุ่น เพื่อเป็นการพกัผ่อน

จากการท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกบัการเดินทางหรือท ากจิกรรมมาตลอดทั้งวนั 
 พักที่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL   
 
วันพุธที ่1 ม.ค. 63 เฮ้าสเ์ทนบอช – ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
10.00 น. ออกเดนิทางสู ่คาแนล ซิตี ้ 
12.30 น. เชิญทา่นชอ้ปป้ิงท่ี คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วม

รา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตัง้อยูร่มิน า้ ภายในมีการขดุคลองใหไ้หลผา่นใจ
กลางหา้งแหง่นีด้ว้ย นอกจากนัน้ยงัมีโรงภาพยนตร ์ โรงละคร รา้นตูเ้กมส ์ รวมทัง้
โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ๆ กวา้งๆ มีรูปทรง และสีสนัท่ี
แปลกตาเพ่ือใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ ตรงกลางของคลองจ าลองนีจ้ะมีการ
แสดงน า้พแุสงสีเสียง ตัง้แตเ่ปิดจนปิด ทกุๆ ครึง่ชั่วโมง มีรา้นคา้มากกว่า 250 รา้น 
ทัง้รา้นท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่ น และรา้นมาจากตา่งประเทศ มีรา้นอาหารใหบ้รกิาร
หลากหลายแบบทัง้อาหารญ่ีปุ่ น และอาหารชาติอ่ืนๆ ในราคาท่ีไมไ่ดแ้พงกวา่ขา้ง
นอกมากนกั โดยเฉพาะท่ีชัน้ 5 จะมีสว่นท่ีเรียกวา่ ราเมน สเตเด่ียม ท่ีจะมีรา้นราเมน
ท่ีมาจากสว่นตา่งๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้ราเมนสไตลฟ์คุโุอกะท่ีเรียกวา่ฮากาตะ
ราเมนดว้ย 

 (ไมมี่บรกิารอาหารกลางวนั เพ่ือใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มท่ี) 
17.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
19.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิ TG-8109 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ  
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู ่(2 ทา่น / 1 หอ้ง) 57,900.- บาท 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งเด่ียว  9,500.- บาท 
เดก็อาย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสรมิ 46,900.- บาท 
เดก็อาย ุ6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสรมิ 56,900.- บาท 
หมายเหตุ   กรณีตอ้งการเดินทางโดยท่ีนั่งชัน้ธุรกิจ ราคาเพิม่ทา่นละ 25,000.- บาท 
 อัตราค่าบริการนีร้วม  



 

 

 

•  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน า้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ท่ีพกั หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
•  คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
•  คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท่ี์คอยอานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลอนัเน่ือง  

จากอบุตัเิหต ุไวใ้นวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท 
• น า้หนกักระเป๋า 40 กิโลกรมั ส าหรบัท่ีนั่งชัน้ธุรกิจ และน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรมั ส าหรบัท่ีนั่งชัน้ประหยดั 

กรณีน า้หนกัเกินจากท่ีก าหนด ทางสายการบนิจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
•  คา่ปรบั สาหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบนิก าหนดไว ้ 
•  คา่ธรรมเนียมวีซ่า, คา่ท าหนงัสือเดนิทาง  
•  คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
เงือ่นไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยนัการเดนิทาง และช าระเงินมดัจ า ภายใน 48 ชั่วโมงนบัจากการส ารองท่ีนั่ง ทา่นละ 10,000 บาท 

และกรุณาแฟกซ ์ หรือ อีเมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางเพื่อท าการจองท่ีนั่ง ในกรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ มดัจ า
ทา่นละ 20,000 บาท   

• คา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือ บรษิัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
2.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การเมือง, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั  
3. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือม

เสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตกุารณท่ี์เหนือการณค์วบคมุ 

5. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 


