
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
• บ่อทะเลเดอืด (Sea Hell) บอ่น ำ้รอ้นสีฟ้ำอมเขียว ท่ีไดร้บักำรยอมรบัวำ่เป็นบอ่น ำ้รอ้นท่ีสวยท่ีสดุ 
• แชอ่อนเซน บ ำรุงผิวพรรณ ถึง 3 คืน 
• เดนิเลน่ท่ี หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแหง่สำยน ำ้ ขนุเขำ เตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และคำเฟ่ท่ีตกแตง่

ดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม   
• ชิมชา ตน้ต ำรบัของชำยเูรชิโนะ ท่ีจงัหวดัซำกะ  
• ตำมรอยละครกลกิโมโน ท่ีศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ ศำลเจำ้ยิ่งใหญ่แหง่เมืองซำกะ (Saga)  
• ชมกำรแสดงดอกไมไ้ฟ เฉลิมฉลองสง่ทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัเขำ้สูปี่ใหม่ 2020 ท่ี เฮ้าสเ์ทนบอช (รวมทีน่ั่งชม) 
• อลงักำรชมเทศกำลประดบัไฟท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลก ดว้ยดวงไฟมำกถึง 11 ลำ้นดวง 
• ชอ้ปป้ิงถงุโชคดี (Lucky Bag) วนัท่ี 1-3 มกรำคม ของทกุปี 

วันศุกรท์ี ่27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ 
21.00 น. พรอ้มกนัท่ีทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หนำ้เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไทย อินเตอร ์

ประต ู 3 แถว C โดยมีเจำ้หนำ้ที่บรษัิท คอยอ ำนวยควำมสะดวก และด ำเนินกำรดำ้น
เอกสำรแก่ทำ่น 

 
วันเสารท์ี ่28 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – อุกิฮะ – โออติะ 
00.50 น. ออกเดินทำงสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเท่ียวบินท่ี TG-8106 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใชเ้วลำบิน 5.30 ชั่วโมง) บริกำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 
08.20 น. ถึงสนำมบิน เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ที่สดุบนเกำะคิวช ู เกำะใหญ่ตอนใตส้ดุของ

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูยก์ลำงดำ้นกำรคำ้พำณิชย ์ หลงัผ่ำนกำรตรวจลงตรำ
หนงัสือเดินทำง และพิธีกำรศลุกำกรเรียบรอ้ยแลว้ 

09.00 น. ออกเดินทำงสู ่ต าบลดาไซฟุ ที่มีอนสุรณท์ำงประวตัิศำสตรเ์หลืออยู่ใหช้มมำกมำย  
10.00 น. น ำทำ่นชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วดัชินโตเก่ำแก่ และมีช่ือเสียงท่ีสดุ สรำ้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 

905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นท่ีสถิตของเทพเจำ้แหง่ควำมรู ้ จงึมีนกัเรียน
นิสตินกัศกึษำมำกรำบไหวข้อพรเพ่ือกำรศกึษำ ชำวญ่ีปุ่ นท่ีไปนมสักำรขอพรนัน้จะตอ้ง
มีพิธีกำรตัง้แต่ลำ้งมือในบ่อน ำ้ใหส้ะอำด จำกนัน้ก็จะใชเ้หรียญ 5 เยน ซึง่มีรูตรงกลำง 
โยนลงไปตรงบ่อดำ้นหนำ้ของเทพเจำ้ พนมมือไหว ้ พรอ้มกบัตบมือ 3 ครัง้แลว้กม้ลง
กรำบ เป็นอนัเสรจ็พิธี 

11.00 น. ออกเดินทำงสู ่ภตัตำคำร  
12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบเซ็ทญ่ีปุ่น 
13.00 น. น ำทำ่นเดินทำงสู่ ไร่สตรอเบอรร่ี์  
 
13.30 น. ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบักำรชม และชิมสตรอเบอรร์ี่ ไรส่ตรอเบอรี่ของชำวญ่ีปุ่ นท่ีมีกำร

ปลกูอย่ำงพิถีพถินั ดแูลเอำใจใสท่กุกระบวนกำรทกุขัน้ตอน ท ำใหผ้ลของสตรอเบอรร์ี่
นัน้มีขนำดใหญ่ สีแดงสด และรสชำติหวำน 

14.15 น. ออกเดินทำงสู ่เมืองอกิุฮะ  
15.00 น. น ำทำ่นนมสักำร ศาลเจ้าอุกิฮะอนิาริ ศำลเจำ้ที่มีเสำโทริอิสีแดงสดกว่ำ 90 เสำทอด

ยำวเรียงรำยไปจนถึงภเูขำ ที่อกิุฮะอินำริ มีเทพเจำ้จำก 3 แหง่ถกูน ำมำบชูำไว ้คือ ศำล



 

 

 

เจำ้ฟชูิมิอินำร,ิ ศำลเจำ้มตัสโึมโตะ และศำลเจำ้ดำไซฟ ุเดินไปตำมทำงมุ่งสูศ่ำลเจำ้ จะ
ไดเ้หน็วิวเมืองอกิุฮะแบบพำโนรำม่ำ เป็นสดุยอดสถำนท่ีที่คณุจะเหน็ไดภ้ำพเสำโทรอิิสี
แดงประกำยตดักบัววิทวิทศันท์ี่ธรรมชำติสรำ้งขึน้มำนี ้ 

15.45 น. ออกเดินทำงสูโ่ออิตะ เป็นเมืองศนูยก์ลำงกำรคมนำคม ท่ีเช่ือมต่อรถไฟหลำยสำย 
18.30 น. รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต ์
 พักที ่ REMBRANDT HOTEL OITA  
 
วันอาทติยท์ี ่29 ธ.ค. 62 โออติะ - เบบ็ปุ – ยูฟูอนิ – เทอืกเขาคูจู   
08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
09.00 น. ออกเดินทำงสู ่บ่อทะเลเดือด 
09.30 น. น ำทำ่นเท่ียวชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บ่อน ำ้รอ้นสีฟ้ำอมเขียว ที่ไดร้บักำร

ยอมรบัว่ำเป็นบ่อน ำ้รอ้นท่ีสวยที่สดุในบรรดำบ่อน ำ้รอ้นแปลกในเมืองนี ้ โดยจะปลอ่ย
ควนัสีขำวพวยพุ่งจำกรอบบ่อตลอดเวลำ โดยบ่อทะเลเดือดเกิดขึน้ภำยหลงักำรระเบิด  
ของภเูขำไฟเม่ือ 1,000 ปีก่อน 

10.30 น. ออกเดินทำงสู ่หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บำ้นเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่บนท่ีรำบกลำงหบุเขำของจงัหวดั
โออิตะ บนเกำะคิวช ู 

11.30 น. เชิญทำ่น เดนิชมหมู่บ้านยูฟูอนิ หมู่บำ้นตน้แบบ OTOP ของญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมี
นกัทอ่งเท่ียวเขำ้มำถึงวนัละ 11,000 คน ภำยในหมู่บำ้นมีรำ้นคำ้กำรฝีมือมำกมำย ชม
รำ้นเครื่องแกว้ รำ้นขนมญ่ีปุ่ นปรุงสดๆ รอ้นๆ และสะอำดสะอำ้น และเลือกซือ้ของท่ี
ระลกึมำกมำย ชมทะเลสำบเก่ำแก่โบรำณ ชมปลำพนัธุท์ี่หำยำกนำนำชนิดอยู่อำศยัใน
ทะเลสำบอย่ำงธรรมชำติ 

 หา้มพลาด  
- Milch Yufuin ชีสคัพ ทีอ่ร่อยทีสุ่ดในโลก 
- B Speak โรลเค้กชื่อดังของยูฟูอิน  
- ทะเลสาบคริินโกะ 

13.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบเซ็ทญ่ีปุ่น 
14.30 น. น ำทำ่นเดินทำงสู่ที่พกั บรเิวณ เทอืกเขาคูจู 
16.00 น. ถึงโรงแรมที่พกั แลว้น ำทำ่นรบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม แบบไค

เซกิ 
 เชิญทำ่นพกัผ่อน สไตลน์ิปปอน กบักำรแช่ออนเซน น ำ้แรธ่รรมชำติแท ้ที่ผ่ำนควำมรอ้น

ใตพ้ิภพ ช่วยคลำยควำมเม่ือยลำ้ เลือดลมเดินดีขึน้ เสริมสขุภำพใหก้ระปรี่กระเปรำ่ 
ผิวพรรณสดใสมีน ำ้มีนวล และช่วยระบบกำรเผำผลำญของรำ่งกำยอีกดว้ย 

 พักที ่ SANAI KOGEN HOTEL  
 
 
วันจันทรท์ี ่30 ม.ค. 62 เทอืกเขาคูจู – โทสึเอาทเ์ล็ต - ยูเรชิโนะ    
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทำงสู ่จดุชมวิวยอดเขำไดเคนโบะ  



 

 

 

09.10 น. น ำทำ่นชม ยอดเขาไดเคนโบะ ตัง้อยู่ ณ ควำมสงู 936 เมตรจำกระดบัน ำ้ทะเล  เป็น
จดุชมวิวที่ดีที่สดุ มมุที่สวยงำมของภเูขำไฟอะโสะ และวิวเมืองอะโสะทัง้เมือง สำมำรถ
ชมวิวไดท้กุทศิทำง 360 องศำ มีรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และคำเฟ่คอยใหบ้รกิำรอีกดว้ย   

10.00 น. ออกเดินทำงสู ่โทสพึรีเม่ียมเอำทเ์ลต็ 
12.30 น. เชิญทำ่นชอ้ปป้ิงท่ี โทสึพรีเมี่ยมเอาทเ์ล็ต เป็นเอำทเ์ล็ตมอลลข์นำดใหญ่ซึ่งอำคำร

ออกแบบในสไตลแ์คลฟิอรเ์นียใต ้ ที่ไดร้บัควำมนิยมมำกที่สดุในภมูิภำคคิวช ู ใหท้ำ่น
สนกุสนำนกบักำรเลือกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยในรำคำลดพิเศษสดุ อำทเิช่น  
Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana ฯลฯ 
(ไม่มีบรกิำรอำหำรกลำงวนั เพ่ือใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงอย่ำงเต็มที่) 

15.30 น. ออกเดินทำงสู ่ เมืองยูเรชิโนะ เป็นเมืองเลก็ๆ ในจงัหวดัซำกะ (Saga) ที่มีวฒันธรรม
กำรใชชี้วิตที่ดีงำม ธรรมชำติสวย สงบ อำหำรอรอ่ย 

16.30 น. น ำทำ่นชิมชา ตน้ต ำรบัของชำยเูรชโินะ เมืองท่ีมีไร่ชำจ ำนวนมำก ชมภำยใน
โรงงำนผลติชำพรอ้มกบัชิมรสชำติน ำ้ชำได ้ พรอ้มทัง้มีผลิตภณัฑท์ี่แปลงมำจำกใบชำ  
อีกมำกมำย เช่น โอศกรีม โซบะ เป็นตน้ 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม แบบไคเซกิ 
 เชิญทำ่นพกัผ่อนสไตลน์ิปปอน กบักำรแช่ออนเซน จดุเด่นของเมืองยเูรชิโนะคือมีน ำ้แร่

คณุภำพเยี่ยมเพ่ือผิวสวยกระจ่ำงใส   
 พักที ่ WATAYA BESSO HOTEL  
 
วันอังคารที ่31 ม.ค. 62 ยูเรชิโนะ – คาชิมะ – เฮ้าสเ์ทนบอช – ชมพลุฉลองปีใหม่ 2020 (รวมค่าทีน่ั่งชม) 
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทำงสู ่ศำลเจำ้ยโูทคอุินำริ 
09.10 น. น ำทำ่นนมสักำร ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ ศำลเจำ้ในเมืองคำชิมะ จงัหวดัซำกะ สรำ้งขึน้

เพ่ือบชูำเทพเจำ้ญ่ีปุ่ นนำมว่ำ อินำร ิ  จดุเด่นสะดดุตำของศำลเจำ้แหง่นีก็้คือประตโูทริ
อิสีแดง และสนุขัจิง้จอกผูถื้อสำรเทพเจำ้  มีช่ือเสียงในฐำนะศำลเจำ้ที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งใน 
3 ของประเทศญ่ีปุ่ น เคียงคู่กับศำลเจำ้ฟชุิมิ อินำริ ในเกียวโต และศำลเจำ้คำสะมะ อิ
นำร ิ ในจงัหวดัอิบำรำกิ  และผูค้นมกัเรียกศำลเจำ้แหง่นีด้ว้ยควำมเคำรพรกัว่ำ "ยโูทคุ-
ซงั"  ในแต่ละปีมีผูค้นมำเย่ียมชมศำลเจำ้ถึง 300,000 คน สรำ้งขึน้ในคริสตศตวรรษที่ 
17  และตวัวิหำรหลกัรวมถึงอำคำรทัง้หมดลงรกัเคลือบเงำอย่ำงสวยงำม   

10.10 น. ออกเดินทำงสู ่เฮำ้สเ์ทนบอช หมู่บำ้นฮอลแลนดแ์หง่เดียวของญ่ีปุ่ น  
11.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบบุฟเฟ่ต ์
12.30 น. เชิญทำ่นเพลดิเพลนิกบั เฮ้าสเ์ทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด”์ ของประเทศญ่ีปุ่ น ที่ได้

รวบรวมสถำปัตยกรรมและศิลปกรรมขนำนแทข้องฮอลแลนด(์เนเธอรแ์ลนด)์ และ
ชำวดชัทไ์วด้ว้ยกนั ทำ่นสำมำรถถ่ำยรูปกบับรรยำกำศรอบๆ กงัหนัแบบฮอลแลนด ์ ทุง่
ดอกไมต้่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นทุง่ดอกทวิลปิ, ทุ่งดอกกหุลำบ, ลอ่งเรือชมบรรยำกำศของ
เฮำ้สเ์ทนบอชไดอ้ย่ำงสบำยใจ  

 
หรือทำ่นท่ีชอบควำมต่ืนเตน้เชิญที่สวนสนกุเฮำ้สเ์ทนบอช ที่แบ่งออกเป็นโซนต่ำงๆ 6 
โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen 



 

 

 

และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่น่ำสนใจเช่น พิพิธภณัฑห์มีเทด็ดี,้ โรงภำพยนตร์
แบบ 4-5 มิติหลำยโรง, พิพิธภณัฑศ์ิลปะ, ลอ่งเรือไปตำมคลองท่ียำวกว่ำ 6 กิโลเมตร, 
ชมเมืองสไตลย์โุรป, ข่ีจกัรยำนชมเมือง และลอ่งเรือโจรสลดัของกำรต์นูดงั One Piece   

 (รวมบตัรผ่ำนประต ูและเลน่เครื่องเลน่ไดไ้ม่จ  ำกดั / 1 Day Passport)  
(ไม่มีบรกิำรอำหำรค ่ำ เพ่ือควำมสะดวกในกำรทอ่งเท่ียวของทำ่น) 

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

จากการท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกบัการเดินทางหรือท ากจิกรรมมาตลอดทั้งวนั 
พักที ่ NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL  

 
 
วันพุธที ่1 ม.ค. 63 เฮ้าสเ์ทนบอช – ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
10.00 น. ออกเดินทำงสู ่คำแนล ซตีิ ้ 
12.30 น. เชิญทำ่นชอ้ปป้ิงท่ี คาแนล ซติี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูยร์วมรำ้นคำ้ 

และรำ้นอำหำรขนำดใหญ่ตัง้อยู่รมิน ำ้ ภำยในมีกำรขดุคลองใหไ้หลผ่ำนใจกลำงหำ้ง
แหง่นีด้ว้ย นอกจำกนัน้ยงัมีโรงภำพยนตร ์ โรงละคร รำ้นตูเ้กมส ์ รวมทัง้โรงแรมอีก 2 
แหง่ ถกูออกแบบมำใหเ้ป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งๆ กวำ้งๆ มีรูปทรง และสีสนัท่ีแปลกตำเพ่ือให้
ไดบ้รรยำกำศที่น่ำต่ืนตำต่ืนใจ ตรงกลำงของคลองจ ำลองนีจ้ะมีกำรแสดงน ำ้พแุสงสี
เสียง ตัง้แต่เปิดจนปิด ทกุๆ ครึง่ชั่วโมง มีรำ้นคำ้มำกกว่ำ 250 รำ้น ทัง้รำ้นที่มีเฉพำะใน
ญ่ีปุ่ น และรำ้นมำจำกต่ำงประเทศ มีรำ้นอำหำรใหบ้รกิำรหลำกหลำยแบบทัง้อำหำร
ญ่ีปุ่ น และอำหำรชำติอ่ืนๆ ในรำคำที่ไม่ไดแ้พงกวำ่ขำ้งนอกมำกนกั โดยเฉพำะท่ีชัน้ 5 
จะมีสว่นที่เรียกว่ำ รำเมน สเตเด่ียม ที่จะมีรำ้นรำเมนท่ีมำจำกสว่นต่ำงๆ ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น รวมทัง้รำเมนสไตลฟ์คุโุอกะท่ีเรียกว่ำฮำกำตะรำเมนดว้ย 

 (ไม่มีบรกิำรอำหำรกลำงวนั เพ่ือใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงอย่ำงเต็มที่) 
17.00 น. ออกเดินทำงสูส่นำมบิน 
19.00 น. ออกเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG-8109 Charter Flight เท่ียวบินพิเศษ 

(ใชเ้วลำบิน 5.30 ชั่วโมง) บริกำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ทา่น  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (2 ทำ่น / 1 หอ้ง) 59,900.- บำท 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งเด่ียว  9,500.- บำท 
เด็กอำย ุ2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ไม่มีเตียงเสรมิ 47,900.- บำท 
เด็กอำย ุ6-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น มีเตียงเสรมิ 58,900.- บำท 
หมายเหตุ   กรณีตอ้งกำรเดินทำงโดยที่นั่งชัน้ธรุกิจ รำคำเพิม่ทำ่นละ 25,000.- บำท 



 

 

 

 อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลบั โดยสำยกำรบินไทย (TG)  
•  ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ำ้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  ค่ำที่พกั หอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมที่ระบไุวใ้นรำยกำร หรอืระดบัเดียวกนั  
•  ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
•  ค่ำใชจ้่ำยของมคัคเุทศกท์ี่คอยอำนวยควำมสะดวกใหก้บัทำ่นในตลอดกำรเดินทำง  
•  ค่ำประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท และค่ำรกัษำพยำบำลอนัเน่ือง  จำก

อบุตัิเหต ุไวใ้นวงเงินไม่เกินทำ่นละ 500,000 บำท 
• น ำ้หนกักระเป๋ำ 40 กิโลกรมั ส  ำหรบัที่นั่งชัน้ธุรกิจ และน ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กิโลกรมั ส  ำหรบัที่นั่งชัน้ประหยดั กรณี

น ำ้หนกัเกินจำกที่ก  ำหนด ทำงสำยกำรบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั เช่น ค่ำอำหำร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้  
•  ค่ำปรบั สำหรบัน ำ้หนกักระเป๋ำเดินทำงที่เกินจำกที่ทำงสำยกำรบินก ำหนดไว ้ 
•  ค่ำธรรมเนียมวีซำ่, ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง  
•  ค่ำทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บำท ตลอดกำรเดินทำง 
•  ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม  
เงือ่นไขการช าระเงนิ  
• กรุณำยืนยนักำรเดินทำง และช ำระเงินมดัจ ำ ภำยใน 48 ชั่วโมงนบัจำกกำรส ำรองท่ีนั่ง ทำ่นละ 10,000 บำท และ

กรุณำแฟกซ ์ หรือ อีเมลห์นำ้พำสปอรต์ของผูเ้ดินทำงเพ่ือท ำกำรจองที่นั่ง ในกรณีเดินทำงชัน้ธรุกิจ มดัจ ำทำ่นละ 
20,000 บำท   

• ค่ำทวัรส์ว่นท่ีเหลือ บรษัิทฯ จะขอเก็บค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อนกำรเดินทำง อย่ำงนอ้ย 25 วนั  
หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสทิธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแหง่เพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
2.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุ

งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขดั  
3. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกว่ำมีกำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤติสอ่ไปในทำงเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ หรือโดนปฎิเสธกำรเขำ้เมืองทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ 
หรือ คนต่ำงดำ้วที่พ  ำนกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตกุำรณท์ี่เหนือกำรณค์วบคมุ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อันเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของทำ่น, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทำ่นตกลงช ำระค่ำมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำทำ่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 
ทัง้หมด 

 


