
นําท่านเดนิทางสู่เกาะควิชู ดนิแดนแห่งออนเซ็นทางใต้ของญี่ปุ่น

ย้อนเวลาสู่อดตี ณ ย่านเมืองเก่าฮิตะ และปราสาทคุมาโมโต้

ช่ืนชมความงามทางธรรมชาตอัินวจิติรในช่องเขาอันเชียวชอุ่ม

ลิม้ลองอาหารรสเลิศ หลากหลาย รวมถงึ ย่านยาไต ร้านแผงลอยแบบญี่ปุ่น

ปิดท้ายด้วยช้อปป้ิงย่านเทนจนิให้หายคดิถงึ

Scenic Kyushu & Gourmet Surprise! 6 Days
โดยสายการบินไทย (TG)

6 – 11 ธันวาคม 2565
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ

22.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้นท่ี 4 ประตูท่ี 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจา้หนา้ท่ี เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอตอ้นรับ พร้อมอาํนวยความสะดวก

01.00 น. โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG648 นาํท่านเหินฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั พกัคา้งแรมบนเคร่ืองบิน

วนัที่สอง ฟุกุโอกะ – ฮิตะ – ย่านเมืองเก่ามาเมะดะ – โออิตะ – สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ –

ซึเอะตาเตะ ออนเซ็น

เชา้ อาหารบริการบนเคร่ืองบินพร้อมเคร่ืองด่ืม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ หลงัพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ

แลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ฮิตะ เมืองเลก็ๆ ทางตะวนัตกของจงัหวดัโออิตะ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงใน

การทาํรองเทา้เก๊ียะไมแ้บบญ่ีปุ่น และภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา

แลว้นาํท่านชม ย่านเมืองเก่ามาเมดะ เป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนในช่วงสมยัเอโดะ และไดช่ื้อวา่เป็น

ลิตเต้ิลเกียวโตแห่งคิวชู เมืองน้ีไดรั้บการบูรณะรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีใหค้งเสน่ห์ของเมืองเก่าท่ีน่า

มาเยอืน เดินชมถนนคามิมาจิ และถนนมิยกิู สองขา้งทางของยา่นน้ีจะมีอาคารเก่าแก่ท่ีเป็น

ร้านคา้ของข้ึนช่ือ และของสะสมของฮิตะ เช่น ขนม ภาพวาด แผนท่ี รองเทา้เก๊ียะไม้ และงาน

ฝีมือจากไม้ อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Itaya Honke

บริการท่านดว้ย ขา้วหนา้ปลาไหล ภายในภตัตาคารท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่สมยัเอโดะ มีอายุ

รวมกวา่ 160 ปี มดัใจลูกคา้ดว้ยซอสสูตรพิเศษท่ีสืบทอดต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น มีเมนูชูโรงทั้ง

ขา้วหนา้ปลาไหลแบบยา่งท่ีเป็นท่ีนิยม และแบบน่ึงซ่ึงหาทานไดย้ากอีกดว้ย
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หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เขตจงัหวดั โออิตะ เพ่ือเขา้ชม สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ หน่ึง

ในสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในญ่ีปุ่น มีความยาว 390 เมตร เปิดใหบ้ริการเม่ือปีค.ศ. 2006 ใช้

งบประมาณการสร้างกวา่ 2 พนัลา้นเยน สูงจากพ้ืนดิน 173 เมตร เป็นสะพานแขวนท่ีสูงท่ีสุด

ในญ่ีปุ่ น ทาํใหท่้านสามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัสวยงาม ทั้งหุบเขาและนํ้าตก รวมถึงความ

สวยงามของตวัสะพานเองกส็ามารถมองไดจ้ากจุดชมวิวอีกดว้ย

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่เขา้สู่ท่ีพกับริเวณ ซึเอะตาเตะ ออนเซ็น

คํ่า อาหารคํ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านดว้ยอาหารญ่ีปุ่นสไตลไ์คเซกิ ใหท้่านไดส้มัผสัอาหารตน้ตาํรับญ่ีปุ่ นแบบ ไคเซกิ

อาหารสาํหรับตอ้นรับผูม้าเยอืน โดยจะนาํวตัถุดิบสดใหม่ท่ีมีในทอ้งถ่ิน มาปรุงเป็นอาหาร

ประเภทต่างๆ ทั้งประเภทป้ิงยา่ง ปลาดิบ หมอ้ไฟ สลดัญ่ีปุ่น หรือเทมปุระ เสิร์ฟมาในขนาดพอ

รับประทาน ใหท้่านไดอ่ิ้มเอมทั้งอาหารตาและอาหารคาว
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พกัคา้งแรม ณ โรงแรมDaishizenหรือในระดบัเดียวกนั

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ ทาคาชิโฮะ แลว้นาํท่านชม ช่องเขาทาคาชิโฮะ เป็นหน่ึงในแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัมิยาซากิ อยูไ่ม่ไกลกบัภูเขาไฟอะโซะ ซ่ึงเกิดจาก

รอยแตกของภูเขาท่ีมีแม่นํ้ าโกคาเซะตดัผา่น 2 ขา้งจะเป็นหินสูงชนัเหมือนหนา้ผาท่ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเค้ียวเหมือนมงักร ซ่ึงจะมีนํ้ าตกมินาอิโนทาคิ ท่ีสูงถึง 17 เมตร

อยูใ่นช่องเขาน้ี ใหวิ้วท่ีสวยงามท่ีตดักบันํ้ าตกท่ีไหลเอ่ือยๆ ลงมาท่ีธารนํ้าสีนํ้ าเงินอมเขียว กบั

ความเขียวขจีของแมกไมแ้ละหินสีเทา

พเิศษ ให้ท่านน่ังเรือชมความงามของธรรมชาติ ผ่านเส้นทางช่องเขาทาคาชิโฮะ

วนัที่สาม ซึเอะตะเตะ ออนเซ็น – ทาคาชิโฮะ – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – กิจกรรมเก็บสตอเบอร์ร่ี –

คุมาโมโต้ – Amu Plaza Kumamoto
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กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Nagomi

บริการท่านดว้ยเมนูเซตยากินิกุ หรือป้ิงยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น ท่ีจดัเสิร์ฟเน้ือววัทาคาชิโฮะ ซ่ึงเคยไดรั้บ

รางวลัเน้ือววัอนัดบัหน่ึงในงานแข่งขนัWagyu Olympic ในปี ค.ศ. 2017 โดยววัจากทาคาชิโฮะ

ถูกเล้ียงดว้ยอาหารท่ีควบคุมพิเศษและนํ้าแร่จากภูเขาโซโบะ ในบริเวณมีววัเล้ียงกวา่ 500,000 ตวั

แต่จะถูกคดัเลือกเหลือ 600 ตวัท่ีไดช่ื้อเป็นววัมิยาซากิ และเหลือ 200 ตวัท่ีไดช่ื้อเป็นววัทาคาชิโฮะ

หลงัอาหาร หลงัอาหาร นาํท่านสมัผสัประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตอเบอร์ร่ี ใหท้่านไดเ้กบ็สตอ

เบอร์ร่ีสดๆจากตน้พร้อมทั้งยงัสามารถรับประทานสตอเบอร์ร่ีหวานฉํ่าไดแ้บบไม่อั้นภายในเวลา

ท่ีกาํหนดอีกดว้ย

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ คุมาโมโตะ เมืองท่ีตั้งอยูท่างตอนกลางของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และเป็นรู้จกักนัในนามของเมืองแห่งป่าไม้ เน่ืองจากอุดมไปดว้ย

ธรรมชาตินานาชนิด

จากนั้น นาํท่านสู่ Amu Plaza Kumamoto หา้งสรรพสินคา้ใหม่ล่าสุดของเมืองคุมาโมโตะ

อยูต่รงหนา้สถานี JR คุมาโมโตะ มีพ้ืนท่ีรวมกวา่ 50,000 ตารางเมตร ภายในมีร้านคา้กวา่ 180

ร้าน ทั้งร้านอาหาร เส้ือผา้แฟชัน่ โซนเอนเตอร์เทน รวมถึงหา้งดงัอยา่งบ๊ิคคาเมร่าอีกดว้ย

นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีจดัอีเวนทข์องเมือง ท่ีจะมีอีเวนทเ์วยีนมาจดัอยา่งไม่ขาดสายอีกดว้ย

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย
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คํ่า อาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร

บริการท่านดว้ยเมนูยากิโทริ ไก่ป้ิงแบบญ่ีปุ่ น ทั้งเน้ือไก่หอมหวานและเคร่ืองในแบบต่างๆ ท่ีป้ิง

สดใหม่ นาํมาเสิร์ฟแบบหอมกรุ่น พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ

พกัคา้งแรม ณ โรงแรม The NEW Kumamoto หรือในระดบัเดียวกนั
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เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม

หลงัอาหาร นาํท่านชม ปราสาทคุมาโมโตะ ปราสาทใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น

เป็นหน่ึงในสามปราสาทท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของญ่ีปุ่นร่วมกบัปราสาทฮิเมจิและปราสาทมทัสึ

โมโต้ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1601 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1607 ออกแบบโดยซามูไรคาโต้ คิโยมาสะ

สถาปนิกท่ีมีความรู้ทางการทหาร จึงมีลกัษณะท่ีป้องกนัจากการโจมตีของศตัรูไดอ้ยา่งดีเยีย่ม ตวั

ปราสาทนั้นไดรั้บความหายจากเหตุแผน่ดินไหวในปี ค.ศ. 2016 แต่ไดรั้บการซ่อมแซมโดยวิธี

ดั้งเดิม โดยส่วนตวัปราสาทนั้นซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2019 และซ่อมแซมกาํแพง

ปราสาทเสร็จเม่ือ ค.ศ. 2021 ท่ีผา่นมา

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Mine Sushi

บริการท่านดว้ยเมนูซูชิ หรือขา้วป้ันหนา้ปลาดิบ ภายในภตัตาคารทอ้งถ่ินช่ือดงั เร่ิมจากการเปิดร้าน

ในปีค.ศ. 1971 ดว้ยความตั้งใจท่ีจะเสิร์ฟซูชิดว้ยปลาท่ีสดใหม่ จนปัจจุบนัมีการขยายสาขาออกไปยงั

ต่างประเทศ มีหลายสาขาในฮ่องกง รวมถึงนิวยอร์กอีกดว้ย

หลงัอาหาร นาํท่านชม สวนซุยเซนจิ เป็นสวนสไตลญ่ี์ปุ่ นขนาดใหญ่ท่ีสวยงามและมีช่ือเสียง

ของจงัหวดัคุมาโมโตะ ถูกสร้างข้ึนประมาศตวรรษท่ี 17 โดยตระกลู โฮโซกาวา่ ภายในมี

ทางเดินเป็นวงกลมรอบสวน ท่ีเป็นแบบจาํลองของถนนโทไคโดะ ถนนสายท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่

สมยัเอโดะ โดยมีแบบยอ่ส่วนของหลายๆส่ิงท่ีมีเช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น เช่น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบ

บิวะ ศาลาไม้ สะพานหิน มีนกกระเรียน หงส์ และปลาคาร์ฟภายในสวนดว้ย

วนัที่ส่ี คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – สวนซุนเซนจิ – ฟุกุโอกะ – ท่องย่านยะไต
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จากนั้น ท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ

นาํท่านสู่บริเวณ เกาะนะกาสุ เพ่ือ สมัผสัประสบการณ์ ท่องย่านยะไต หรือร้านแผงลอยท่ีขาย

อาหารขา้งถนน สมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในญ่ีปุ่ นมีร้านแผงลอยเปิดจาํนวนมาก แต่

ปัจจุบนัเหลืออยเ่พียงเลก็นอ้ยเท่านั้น แต่เมืองท่ียงัมียะไตเหลืออยูเ่ยอะท่ีสุดกคื็อฟุกโุอกะน่ีเอง

ปัจจุบนัมีราว 150 ร้าน และจุดท่ีมีเยอะท่ีสุด และโด่งดงัท่ีสุด กคื็อบริเวณเกาะนะกาสุ ซ่ึงมีอยู่

เรียงรายอยูก่วา่ 20 ร้าน พร้อมวิวแม่นํ้ าขา้งทางชิลๆ ใหไ้ดผ้อ่นกายและใจ

(ไม่สามารทาํการจองท่ีนัง่ล่วงหนา้ได)้

คํ่า อิสระอาหารคํา่ เพื่อให้ท่านสามารถกับร้านยะไตท่ีท่านช่ืนชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ

ได้จดัเตรียมค่าอาหารคํา่ไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

ถึงเวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั

พกัคา้งแรม ณ โรงแรมMonterey Fukuoka หรือในระดบัเดียวกนั
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เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดยานางบิาชิเรนโกะ ใหท้่านสมัผสับรรยากาศและวิถีชีวิต

ชุมชนอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งไฮไลทข์องตลาดแห่งน้ีคือ จะเนน้ขายผกั ผลไม้ และอาหารทะเลสดๆ

ท่านสามารถล้ิมอาหารทะเลยา่งบนเตาร้อนๆ ทานกนัสดๆ ท่ีตลาดน้ีไดเ้ลย

กลางวนั บริการท่านดว้ยเมนูราเมน ณ ร้าน อิปปุโด ร้านราเมนฮากาตะยอดฮิตท่ีเป็นท่ีนิยมจนมีสาขาขยายไป

ต่างประเทศ มีจุดเด่นท่ีซุปกระดูกหมูสูตรเฉพาะ จนไดช่ื้อวา่เป็นราเมนซุปกระดูกหมูท่ีอร่อยท่ีสุด

ในญ่ีปุ่ น (ไม่สามารถทาํการจองท่ีนัง่ล่วงหนา้ได)้

เพื่อให้ท่านสามารถเลือกราเมนท่ีท่านช่ืนชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียม

ค่าอาหารกลางวนัไว้ให้ท่านละ 1,500 เยน

จากนั้น นาํท่านสู่ ย่านเท็นจนิ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของฟุกโุอกะ มีศูนยก์ารคา้ ร้านรวง

มากมายทั้งบนดินและใตดิ้น รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิเช่น อิเซตนั

มิตสึโคชิ เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงส่งทา้ย ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากและของท่ีระลึก

ตามอธัยาศยั

วนัที่ห้า ฟุกุโอกะ – ตลาดยานางิบาชิเรนโกะ – ย่านเทนจิน
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คํ่า อาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร

บริการท่านดว้ยเมนู มตซึนาเบะ หมอ้ไฟสไตลฟุ์กโุอกะ ในญ่ีปุ่ นมีอาหารประเภทหมอ้ไฟหลาย

ประเภท มตสึนาเบะกเ็ป็นหน่ึงในเมนูท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง เป็นเมนูข้ึนช่ือท่ีมีร้านอยูทุ่ก

มุมของฟุกโุอกะ มีส่วนประกอบสาํคญัสามอยา่งคือ ไสว้วัสดใหม่ กะหลํ่าปลีหัน่ช้ิน และนํ้าซุป

ออกมาเป็นหมอ้ไฟรสชาติกลมกล่อม

พกัคา้งแรม ณ โรงแรมMonterey Fukuoka หรือในระดบัเดียวกนั

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

11.40 น. โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG649 นาํท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเคร่ืองบินพร้อมเคร่ืองด่ืม

หลงัอาหาร เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั

15.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ

ขอได้รับความขอบคุณ

จาก

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั

* ภาพอาหารเป็นเพยีงภาพตัวอย่างในการนําเสนอเท่าน้ัน

** ร้านอาหารและบางกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับช่วงเวลาในการทําการจอง

วนัที่หก ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
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อัตราค่าบริการ สําหรับรายการ

Scenice Kyushu & Gourmet Surprise! 6 วนั

โดยสายการบินไทย (TG)

อัตราค่าบริการ

ออกเดนิทางวนัท่ี 6 – 11 ธันวาคม 2565

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ ท่านละ 79,000 บาท

เดก็อายุตํ่ากว่า12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 74,900 บาท

เดก็อายุ5-11 ปี พกักับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 69,500 บาท

เดก็อายุตํ่ากว่า 5 ปี พกักับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 64,500 บาท

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 14,900 บาท

หมายเหตุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาถา้จาํนวนผูใ้หญ่เดินทางตํ่ากวา่ 25 ท่าน

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดนิทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นหลัก

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเน่ืองจากข้อผดิพลาดทางการพมิพ์

อัตราค่าบริการรวม

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินไทย ชั้นทศันาจร เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ

 ค่าภาษีนํา้มัน ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํา้มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่หากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

 ค่าขนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 ค่าหอ้งพกั สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง ในโรงแรมท่ีระบุ หรือในระดบัเดียวกนั

 บริการจดัส่งกระเป๋าถึงหอ้งพกัทุกคืน

 ค่าอาหาร ตามรายการ

 ค่ารถรับส่งตามรายการ

 ค่าประกันภยัการเดนิทางวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท
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 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัตเิหตุ วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท

 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คอยอาํนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ

 ทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ

ค่าบริการนีไ้ม่รวม

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (คิดคาํนวณจากค่าบริการ)

 ค่าตดับตัรเครดิต 3%

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าเคร่ืองด่ืม

ระเบียบการ และเง่ือนไข :

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงกาํหนดการเดินทาง กรณีท่ีมีผูส้าํรองการ

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษทัฯ กาํหนด (ผูใ้หญ่จาํนวน 15 ท่านข้ึนไป)

2. การสาํรองท่ีนัง่: บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการจองท่านละ 35,000 บาท โดยกรุณานาํเงินเขา้บญัชีธนาคาร

แลว้ส่งสาํเนาใบนาํฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชาํระดว้ยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทั

ไดรั้บเงินจากการสัง่จ่ายนั้นแลว้ ส่วนท่ีเหลือโปรดชาํระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั

ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาสุรวงษ์ บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

ช่ือบัญชี บริษัท เวลิด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวลิ จาํกัด เลขทีบั่ญชี 065-2-38759-9

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

ช่ือบัญชี บริษัท เวลิด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวลิ จาํกัด เลขทีบั่ญชี 789-2-28636-6

**กรณสํีารองท่ีน่ังหลัง 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชําระค่าทวัร์ยอดเตม็ท้ังหมด**

3. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ

4. การยกเลิก

o กรณยีกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจาํท้ังหมด

o กรณแีจ้งยกเลิกภายใน 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเตม็

เท่าน้ัน

o กรณแีจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้ ้

เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ บริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้

6. ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืน (Refund) ได้
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หมายเหตุ

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ

การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกหรือเขา้ประเทศ เป็นตน้

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของ

สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ หา้มเขา้ประเทศ การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย
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