
 

 

                     บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ข้ึนเครื่องสนามบินสุวรรณภมิู (BKK) 
VZ810 BKK(สุวรรณภมิู) – FUK(ฟุกุโอกะ) 00.45 – 08.10 

VZ811 DOH(ฟุกุโอกะ) – BKK(สุวรรณภมิู) 08.55 – 12.35 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



 

**เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสายการบิน** 
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)             (-/-/-) 
21.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI 

VIETJET โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

DAY 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณู – 
สวนสันติภาพ – ช้อปป้ิงถนนคนเดินฮามาโนมาจิ                                            (–/L/–)              

00.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน THAI VIETJET เท่ียวบินท่ี VZ810 
08.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ (TENMANGU SHRINE) วัดชินโตเก่าแก่

และมีช่ือเสียงท่ีสุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้
ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโต
อย่างหนาแน่นทัว่บริเวณวัด ให้บรรยากาศท่ีแสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่น
ด้วยความเช่ือท่ีว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความ
เอ็นดู  อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพื้น เมืองท่ีร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณ
หน้าวัดรวมถึงร้านขนมข้ึนช่ืออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานท่ีท าจากถัง่แดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วน า ไปป้ิ ง 
หรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ท่ีท าจากกระดาษป้ันเป็นก้อนและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญ่ีปุ่นเช่ือว่า 
เป็นตุ๊กตาน าโชค 

 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (SAGA) เป็นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องของธรรมชาติบริเวณ

ชายฝัง่ท่ีสวยงาม และมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของเครื่องป้ันดินเผาท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น  
 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้างข้ึนในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต 

ประจ าตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริท่ีใหญ่และส าคัญเป็นอันดับ 3 รองมา
จาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็นจุดชมวิวท่ี



 

สวยงามอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามท่ีดอกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่ีใบไม้จะ
เปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น ้าสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพท่ีสวยงามเลยที เดียว  
ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นท่ีประทับของเทพเจ้าศักดิส์ิทธิ ์ ท่ีประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพร เก่ียวกับการเก็บ เ ก่ียว 
ความส าเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทัง้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในฉากละคร "กลกิมโมโน"  

 
 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM) ภายในได้เก็บ

รวบรวมเหตุการณ์เศร้า ๆ  ในสมัยสงครามโลกครั ้งท่ี 2 ข้อมูลเหตุการณ์ ซากช้ินส่วนสิ่งของต่าง ๆ  ทั ้งยังมี
เรียงล าดับเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนท่ี
พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ท่ีรอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย (มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว) ท่ีค่อย ๆ คร่าชีวิตผู้คนเหล่านัน้ไปอีกจ านวนมากมาจัดแสดงไว้ เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็น
สิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอันย่ิงใหญ่  

 แล้วน าท่านชม สวนสันติภาพนางาซากิ (NAGASAKI PEACE PARK) ในการก่อตัง้สวนสันติภาพแห่งนี้ ถูก
จัดสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์ท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีช่ือว่า FAT MAN เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ท่ีท าลาย
เกือบทัง้เมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มีรูปป้ันเก่ียวกับสันติภาพมากมาย โดย
ท่ีด้านหลังของสวนจะมีเสาสีด าท่ีเป็นตัวช้ีต าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายช่ือของเหย่ือในครัง้นัน้
ด้วย  



 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
พักที่  TOYOKO INN HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า 
 
DAY 3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเม่ียม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ 

                                                                                                                         (B/–/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI BRIGDE) หรือท่ีรู้จักในอีกช่ือว่า “สะพานมากาเนะบา

ชิ” ตัง้อยู่ท่ีในตัวเมืองนางาซากิในจังหวัดนางาซากิ โดยท่ีช่ือของสะพานอย่างมากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI)นัน้
สามารถแปลตรงๆตัวว่า กระจกนัน่เอง หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าท าไมถึงเรียกว่าสะพานแว่นตามากาเนะบาชิ ซึ่งก็
มาจากลักษณะของตัวสะพานนี่แหล่ะ ด้วยลักษณะท่ีเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท้อนน ้าจะเห็น เป็น
วงกลมเต็มวง 2 วง ซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นตาส าหรับคนในสมัยนั ้น อีกทัง้ยังมีรูปร่างคล้ายๆกับแว่นตาท่ีกลายมาเป็นช่ือ
เรียกท่ีคุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านัน้ สะพานหินสะพานแรกของประเทศ
ญ่ีปุ่นอีกด้วย 



 

 
น าท่านสู่ เกาะเดจิมะ (DEJIMA ISLAND) เกาะเล็กๆ ท่ีสร้างข้ึนโดยมนุษย์ เกาะแห่งนี้มีรูปร่างหน้าตาเมื่อพั ด 
สร้างข้ึนเพื่อจ ากัดอาณาเขตให้แก่ชาวยุโรปท่ีเข้ามาท าการค้าขายในเมืองนางาซากิ หรือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกัน
การแพร่กระจายของศาสนาคริสต์และเป็นการจัดระเบียบให้ชาวยุโรปอยู่ในเฉพาะพื้นท่ีของตัวเอง ท่ีแห่งนี้ถือเป็น
สถานท่ีท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ในสมัยก่อนเดจิมะใช้เป็นจุดแลกเปลี่ยนท าการค้าระหว่าง
ญ่ีปุ่นและยุโรป ในสมัยปิดประเทศ อีกทัง้ยังเป็นบ้านของชาวยุโรป ภายในมีการจัดวางและแสดงข้อมูล เรื่องราว
และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยนัน้ และมีการจ าลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยุโรปอย่างโปรตุเกสหรือ
ฮอลันดาด้วย 

 จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนเนมท่ี โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท (TOSU PREMIUM OUTLET)   เป็นพื้นท่ีช้อป
ป้ิงเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น COACH, ARMANI, 
TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และอื่นๆอีกมากมาย 
สามารถช้อปป้ิงได้ครบทัง้ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ โดยแต่ละ
ร้านก็จะมีโปรโมชัน่ส่วนลดมากมาย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
 น าท่านสู๋ ถนนมาเมะดามาชิ เป็นย่านเมืองเก่าท่ีทางรัฐบาลรักษาไว้ เดินบนถนนในย่านนี้จะเห็นบ้านไม้แบบ

ดัง้เดิมของญ่ีปุ่น ร้านอาหาร คาเฟ่เล็กๆ และร้านขายรองเท้าเก๊ียะ ในสมัยเอโดะท่ีปกครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มา
เมดะซึ่งเป็นเขตชุมชนเล็กๆ ในเมืองฮิตะได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานท่ีส าหรับประชาชนทัว่ไป ในพื้นท่ีนี้จะเรียง
รายไปด้วยร้านค้า บ้านพักอาศัย และร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกแบบโบราณซึ่งแสดงให้เห็นถึงอดีตของท่ีนี่ ส่วนหนึ่ง



 

ของพื้นท่ีได้รับเลือกให้เป็นย่านอนุรักษ์กลุ่มอาคารโบราณท่ีส าคัญ เขตชุมชนนี้ได้ช่ือว่าเป็นย่านลิตเติลเกียวโตของ
คิวชู 
เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตัง้อยู่บนชายฝัง่ทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน ้าแร่ท่ีเป็นบ่อโคลน จัดเป็น
เมืองท่ีมีรีสอร์ทน ้าแร่มากท่ีสุดนักท่องเท่ียวสามารถลองแช่น ้าแร่หลายหลากชนิดได้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่  BEPPU STATION ONSEN HOTEL , BEPPU หรือเทียบเท่า 

**จากนัน้พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าจะช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีข้ึน** 

 
DAY 4 ชมบ่อน ้าร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิต้ี                       

                                                                                                                         (B/L/–) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าพุร้อน (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อน ้าพุร้อนขุมนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้าพุร้อนธรรมชาตท่ีิ

เกิดข้ึน ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุท่ีเข้มข้น เช่น ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม 
คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทัง้ 8 บ่อ ก็ตัง้ช่ือให้น่ากลัวตามลั กษณะ
ภายนอกท่ีเห็นกัน ท่านจะได้พบกับ บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน ้าพุร้อนช่ือดังของเมืองเบป ปุ 
เป็นบ่อท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปชมมากท่ีสุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตัง้แต่ทางเข้าเราจะเห็น
ควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ข้ึนมาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนท่ี
พุ่งข้ึนมาจากใต้ธรณี 

 



 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ชิโนอิเกะ จิโกกุ บ่อนี้มีสีแดงคล้ายกับสีของเลือด เช่ือกันว่าบ่อนี้อุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย 
จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดินเหนียวสีแดงท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังได้อีกด้วย ภายในยังมีร้านขาบของท่ี
ระลึก ผงแร่ออนเซ็นท่ีสามารถน ากลับไปแช่ท่ีบ้านได้อีกด้วย 

 
 น าท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญ่ีปุ่น และเมืองนี้มีช่ือเสียง อีกอย่างใน

เรื่องของน ้าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ท่ีเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีงดงามอี ก
แห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน อีกทัง้ยังมีร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของท่ีระลึก HANDMADE น่ารักๆ 
มากมายและยังมีขนมข้ึนช่ืออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) 

 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านสู่ ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ (UKIHA INARI JINJA) ตระการตาด้วยวิวของประตูโทริอิ 91 ประตูท่ีทอดยาวเป็น

สถานท่ีท่ีพลาดไม่ได้ส าหรับการถ่ายรูป แต่ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและโดดเด่น ถูกสร้างข้ึน
เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้า 3 องค์ของเกียวโต ได้แก่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ และมัตสึโอะ ไทฉะ รวมถึงศาลเจ้าดาไซฟุ 
เทนมันงุแห่งฟุกุโอกะก็ประทับอยู่ศาลแห่งนี้ ศาลเจ้าด้านหน้าท่ีท่านสามารถสักการะได้ตัง้อยู่ ณ จุดสิ้นสุดของ



 

ประตูโทริอิ พรท่ีได้รับจากศาลเจ้าอุกิฮะ อินาริแห่งนี้ได้แก่ ความรุ่งเรืองทางธุรกิจ พืชผลอันอุดมสมบูรณ์ ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง สุขภาพ อายุยืนยาว และความส าเร็จด้านการศึกษา  

 
 น าท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องส าอางค์  

โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 
 อิสระให้ท่านช้อปป้ิงท่ีย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน (TENJIN) ส าหรับสายช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง

ความสุขเลยทีเดียว เนื่องจากย่านนี้มีให้เลือกเดินช๊อปชิมชิลกันแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ท่ีเรียงรายอยู่
เต็มสองข้างฝัง่ถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด 
ตัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องส าอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย  

 น าท่านไปยัง คาแนลซิตี้ฮากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ริมน ้าภายในตัว เมือง
ฟูกุโอกะ ท่ีมีความเก๋ตรงด้านในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอกของห้างแห่งนี้ก็เท่ห์
อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของร้านค้าก็มีให้เลือกช้อปเพลิน ๆ กว่า 250 ร้าน มีทัง้ร้านท่ีมีเฉพาะในญ่ีปุ่น ไปจนถึง
ร้านท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ และบริเวณชัน้ 5 ของห้างแห่งนี้มีช่ือเรียกว่า “ราเมน สเตเด่ียม” ท่ีมีราเมนดังๆ 
จากทัว่ทุกภูมิภาคของญ่ีปุ่นมารวมตัวให้ชิมกันแบบไม่ต้องไปหาท่ีอื่นให้ล าบากอีกด้วย  

 



 

ค ่า อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
พักที่  LAMP LIGHT BOOK HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                          
                                                                                                                                                         (B/–/–) 
เช้า บริการอาหาร เมนูเบนโตะ 
 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 
08.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET เท่ียวบินท่ี 

VZ811   
12.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

 
************************************************************************** 

 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
เพิ่มอัตรา 
ท่านละ 

19 – 23 กรกฎาคม 65  23,999 23,999 5,500 
26 – 30 กรกฎาคม 65  23,999 23,999 5,500 
02 – 06 สิงหาคม 65 24,999 24,999 5,500 
09 – 13 สิงหาคม 65 25,999 25,999 5,500 
16 – 20 สิงหาคม 65 24,999 24,999 5,500 
23 – 27 สิงหาคม 65 24,999 24,999 5,500 
30 สค. – 03 กย. 65 24,999 24,999 5,500 
06 – 10 กันยายน 65 24,999 24,999 5,500 
13 – 17 กันยายน 65 24,999 24,999 5,500 
20 – 24 กันยายน 65 24,999 24,999 5,500 



 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 65 24,999 24,999 5,500 
04 – 08 ตุลาคม 65 25,999 25,999 5,500 
11 – 15 ตุลาคม 65 26,999 26,999 5,500 
18 – 22 ตุลาคม 65 25,999 25,999 5,500 
25 – 29 ตุลาคม 65 25,999 25,999 5,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 17,000 บาท 

 
** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  

** (ไม่มีที่นัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 

 
ข้อส าคัญ  
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ ก่อน
เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา  
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะข้ึนอยู่กับนโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม ทาง
บริษัทอาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักส าหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระค่า
ห้องพักเด่ียว 

- อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น รถ
บสัน าเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากที่ด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 



 

 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 



 



  



 

 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเ ก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรับส่งน าเท่ียวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- หัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) 

ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ี
ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  



 

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขของบริษัทประกันภัย  

- ส าหรับประเทศญี่ปุ่ น รวมประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด -19 สูงสุด 
2,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์) 

- ค่าวีซ่า (ในกรณีที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษัทจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 
 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม  
- ค่าวีซ่าส าหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องท าการย่ืนเองเท่านัน้  
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ตอ่ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอร์มท่ีทางญ่ีปุ่นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและ
ใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตาม
จริง ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น                      แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครัง้ท่ี 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ

https://bit.ly/3NVFrkV


 

ให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันที
หลังจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ 
วันกลับ และเหลือหน้าว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- หลังได้รับการลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หาก
ท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิไ์ม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% 

-  กรณีย่ืนวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าบริการย่ืนวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง *ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั ้งหมด ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่า ยการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองครั ้งแรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิ้น 
 

หมายเหตุ  
- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข้ึนอยู่



 

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิ ทธิ ์
ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทัง้สิ้น   

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั ้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติ ดต่อ
เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้า ท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด า เนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่าน
ต้องการ  

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริ การ  
หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้ว 



 

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ใหกั้บทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


