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  ใบอนุญาตประกอบธุรกจินําเที�ยว เลขที���/���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชิม สตรอเบอรรี์
 สดๆ จากไร่ สนุกกบัสวนสนุกสไตล์ฮอลแลนดเ์ตม็อิ�ม เฮ้าสเ์ทนบอช  

 นั�งรถไฟสายธรรมชาต ิยูฟุอิน โนะ โมะริ มุ่งตรงสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หมู่บา้นยฟุุอิน 

 เยือนเมอืงที�ขึ* นชื�อเรื�องออนเซน พร้อมอาบทรายร้อน ณ เมืองเบปป ุ  

 ตื�นตากบัความงาม “ซากรุะซากปราสาทฟุกโุอกะ” จุดชมซากุระที�สวยงามที�สดุของฟุกุโอกะ  

 ปิดท้ายกบั ฟุกโุอกะ เมอืงหลักของจังหวัดคิวชู ช้อปปิ* งสนิค้ามากมาย ณ เทนจินและ คาแนลซิตี$   

 หัวหน้าทวัร์มอือาชีพชาํนาญเส้นทาง344% บริการด/ีพักด/ีทานด ีเราเที�ยวครบทุกวัน 
   กรุณาสาํรองที�นั�งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-9 สปัดาห์เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 
รับจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตวัตั*งแต่3< ท่านขึ*นไป(ท่านสามารถเลือกวันเดนิทางได้ตามความพอใจ) 

บรษิทั เวลิด ์ทราเวลเลอร ์เอเจนซี� จาํกดั 

WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD 

No.18  The Junction  kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230 

เลขที��� โครงการ เดอะจงัท์ชั�น กาญจนาภิเษก��/� แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ ��&'� 

Tel : 023477445 ,023477446 ,023477430 ,023477431 Fax : 

023477430 

email : pop.worldtraveller@gmail.com  
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กําหนดการเดนิทาง   22 -27 มี.ค. / ,- มี.ค. – 2 เม.ย. ,/0,  
วนัแรกของการเดนิทาง  (1)  กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ 
23.00 น. คณะพร้อมกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั*น @ ประตูทางเข้าหมายเลข A เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย 

พบเจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยต้อนรับ อาํนวยความสะดวกด้านการสัมภาระ และเอกสาร  
 
วนัที
สองของการเดินทาง  (2) ฟุกุโอกะ –ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์
 -  เฮา้สเ์ทนบอช – สนุกกบัเครื
องเล่น เฮา้สเ์ทนบอช -  

01.00 น.  ออกเดินทางสู ่ฟุกุโอกะ ประเทศญี
ปุ่น โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที�ยวบินที� TG 648 

08.00 น. (เวลาท้องถิ�น ไทยกับญี�ปุ่นเวลาห่างกัน 2 ชั�วโมง) เดินทางถึงสนามบิน ฟุกุโอกะ  เกาะคิวชูประเทศญี
ปุ่ น หลังจากผ่าน
พิธตีรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  

 จากนั*นนาํท่านเดินทางสู่ ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์
 ที�ฟุกุโอกะ ถือเป็น 1 ในสดุยอดของขึ*นชื�ออกีอย่างหนึ�ง ด้วยขนาดที�ใหญ่ มี
สีแดงสด รสชาติหวานอร่อยจึงทาํให้กลายเป็น 1 ในสุดยอดสตรอว์
เบอร์รี�ของญี�ปุ่ นเลยทีเดียว ที�สาํ คัญคือสตรอว์เบอร์รี�สายพันธุ์นี* มี
การเพาะปลูกเฉพาะที� ฟุกุโอกะเท่านั*น และยังเป็นเป็นผลไม้ที� มี
วิตามินซีสูง ดีต่อผิวพรรณ นําท่านเดินทางไปสู่ เฮา้สเ์ทนบอช สวน
สนุกขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ* นมาตามสถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยุโรป 
สวนสนุกเฮ้าสเ์ทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนที�เข้าได้
ฟรี กับโซนของด้านในสวนสนุกที�จะต้องซื* อบัตรเข้าชมก่อน โดยด้าน
ใน จะแบ่ งออก เป็ น โซน ต่ างๆ อีก  6 โซน คือ  Thriller Fantasy 
Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกจิกรรมต่างๆที�น่าสนใจ  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื�อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ มากมายกันต่อ อาทิ พิพิธภัณฑ์หมีเทด็ดี*  โรงภาพยนตร์แบบ4-5 มิติ หลายโรง, 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองที�ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี�จักรยานชมเมือง และล่องเรือโจรสลัด
ของการ์ตูนดัง One Piece และในช่วงฤดูหนาวจะมีการประดบัไฟประดบัหลากสีกว่าลา้นดวง ยิ
งใหญ่ที
สุดในประเทศ
ท่านจะไดเ้พลิดเพลินอย่างเต็มที
ในสวนแห่งนี$  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ 
า  บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการทา่นด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ   

ที
พกั  WATERMARK NAGASAKI HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า  
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วนัที
สามของการเดนิทาง  (3)  คุรุเมะ- รถไฟยูฟุอิน โนะ โมะริ - หมู่บา้นยุฟุอิน - เบปปุ –จิโกกุ เมกุริ - อาบทรายรอ้น –  
     เบปปุ  
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั*นนําท่านท่องเที�ยวรูปแบบที�ขึ* นชื�อของภูมิภาคคิวชู กับการนั�งรถไฟชมวิวที�งดงามแล้วตัวรถไฟยังมีเอกลักษณ์
และเสน่ห์เฉพาะตัว นําท่านขึ* น Yufuin no Mori รถไฟที�ขึ* นชื�อว่าเป็น “ผืนป่าของยุฟุอิน”  ภายในห้อง
โดยสารกต็กแต่งโดยใช้ไม้เป็นหลัก เพื�อให้ความรู้สกึเสมือนอยู่ในป่า อีกทั*งการจดัแสงไฟภายในขบวนรถ ผู้ออกแบบ
ยังตั*งใจเหมือนแสงแดดที�ลอดผ่านแมกไม้ เพื�อให้เวลาโดยสารจะรู้ สึกคล้ายอยู่ในป่ามากที�สดุ... (สถานีรถไฟอาจจะมี
การปรับเปลี�ยนเพื�อความเหมาะสม)  รถไฟจะมาจอดที�หมู่บ้านแสนน่ารักที�หลายท่านประทับใจ หมู่บา้นยูฟุ
อิน หมู่บ้านเลก็ๆเป็นที�นิยมในเรื�องของบ่อนํ*าแร่ออนเซน็และถนนคนเดินที�เรียงรายไปด้วยร้านค้าที�ตกแต่งแบบญี�ปุ่ น
ย้อนยุค มีจุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่บา้นยูฟุอินฟลอรร์ลั (Yufuin Floral 

Village) เป็นหมู่บ้านจาํลองสไตล์ยุโรป มีกลิ�นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที�แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสาย
เลก็ๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลทห์นึ�งประจาํเมืองยูฟุอิน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที�ยว
เป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที�
ระลึก งานประดิษฐ์ที�เป็นเอกลักษณ ์ของเล่น ของสะสมทั*งญี�ปุ่นและต่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนู ขา้วหนา้ปลาไหล เมนูขึ*นชื�อของหมู่บ้านยูฟุอิน  
บ่าย นําทุกท่านสัมผัสการอบทรายร้อนที�เมือง เบปปุ เมืองที�จัดได้ว่า

เป็นเมืองแห่งสปาที�ขึ* นชื�อที�สุดแห่งหนึ�ง เหตุที�เมืองนี* ได้รับการ
ขนานนามว่า “The capital of onsens” เนื�องจากไม่มีที�ไหนอีกแล้ว
ในประเทศญี� ปุ่นที�จะมีแหล่งนํ*าพุร้อนมากมายเท่านี*  ที�นี� จึงเป็น
แหล่งเอื* ออํานวยจึงทําให้ที� นี� เป็นสวรรค์ของคนที� รักการสปา 
จากนั*นนาํทา่นเริ�มต้นทวัร์จิโกกุเมกุริ หรือทวัร์บ่อนํ*าพนุรก ที�ชื�อว่า 
ทวัร์บ่อนํ*าพุนรก เนื�องจากความร้อนจากนํ*าพุแต่ละบ่อนั*นมีความ
ร้อนสูงมาก และเดือดตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที�
ระลึก ... พร้อมทั*งเลือกซื*อสินค้าเป็นที�ระลึกภายในร้านค้าของบ่อ
นรกแห่งนี*… จากนั$นใหท่้านไดล้องแช่ทรายรอ้น ในเป็นลกัษณะเฉพาะในแถบคิวชูเท่านั$น ...   

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการทา่นด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

ที
พกั  BEPPU WAN ROYAL  หรือเทียบเท่า  

โรงแรมที
พกัที
เมืองเบปปุ ที
ไดม้าตรฐาน อาจจะมีไม่มากนกั หากโรงแรมที
เบปปุเต็ม อาจคอนเฟิรม์ที
พกัเป็นเมืองใกลเ้คียง  
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วนัที
สี
ของการเดินทาง  (4)  เบปปุ - โทซุพรีเมี
ยมเอา้ทเ์ล็ต - ฟุกุโอกะ - ชอ้ปปิ$ ง ย่านเทนจิน – ฟุกุโอกะ  
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั* นนําท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมี
ยมเอา้ท์เล็ต (Tosu 
Premium Outlets) เป็นพื* นที�ช้อปปิ* งเอ้าท์เลต็ขนาดใหญ่ มี
ร้านค้าของแบรนด์ชั*นนําและแบรนด์ท้องถิ�นมากกว่า 150 
ร้ าน  เช่ น  Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, 
Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื�นๆ
อีกมากมาย  มาที�นี�สามารถช้อปปิ* งได้ครบทั*งผู้หญิง ผู้ชาย 
แล ะเด็ ก เล็ก  ไ ม่ ว่ าจะ เป็ น เสื* อ ผ้ า รอ งเท้ า  ก ระเป๋ า 
เครื� องสําอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมี โปรโมชั� น ส่วนลด
มากมาย…    

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซต็เมนู อาหารญี�ปุ่น 
จากนั*นนาํทุกท่านขอพรที� ดาไซฟุ ศาลเจ้าเก่าแก่และสาํคัญประจาํเมืองฟุกุโอกะ 
บริเวณ โดยรอบศาลเจ้ามีพื* นที�กว้างขวางและร่มรื�นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีสะพานสี
แดงสดทอดข้ามสระนํ*าขนาดใหญ่ ก่อนเข้าถึงศาลเจ้าสิ�งที�ผู้คนไม่ควรพลาดเลย
คือ รูปปั* นเทพเจ้าวัว เชื�อว่าการลูบรูปปั* นตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที�
บริเวณนั*นๆไปด้วย เมื�อเดินข้าม  สะพานสแีดงมีอยู่ 3 สะพาน เปรียบเหมือนการ
เดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสาํเรจ็ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะ
ได้ชมความงามของซากุระที�เบ่งบานสะพรั�งไปทั�ว
ศาลเจ้า สร้างความประทับแก่ผู้มาเยือนทุกท่าน
...  นําท ่าน เด ินทางกลับสู ่เม ือง  ฟุกุโอกะ 

เมืองหลักแห่งคิวชู เมืองที�มีความทันสมัยในแบบเมืองหลัก ผสานกลิ�นอาย
ประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัว  

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ ขาปูยกัษ ์ชื�อดังใน
สไตล์การเสิร์ฟแบบ ไคเซกิ หรือ เซ็ตเมนูจักรพรรดิ ที� พิถีพิถันในการจัดสรร 
เมนูอาหารในการรับประทาน  

ที
พกั   ANA CROWNE PLAZA FUKUOKA  หรือเทียบเท่า    

 

วนัที
หา้ของการเดินทาง  (5) ฟุกุโอกะ - ย่านเทนจิน – ชอ้ปปิ$ งคะแนลซิตี$  – ฟุกุโอกะ  
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมความงามของ ซากปราสาทฟุกุโอกะ (Ruins of Fukuoka Castle) จะคึกคักและสวยงามเป็นพิเศษใน
เทศกาลเที��ยวญี�ปุ่นฤดูใบไม้ผลิช่วงที�ซากุระออกดอกบานสะพรั�ง เป็นจุดที�ได้รับความนิยมมีนักท่องเที�ยวและชาวญี�ปุ่น
มาชมซากุระเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะใกล้ๆ กับป้อมปราการ Kinen บริเวณนี* เป็นจุดชม วิวที�สวยและมีซากุระต้น
ใหญ่ปลูกเป็นทวิแถวสวยงาม และด้านหน้าทางเข้าป้อมปราการ Tamon มีซากุระพันธุ์ดอกย้อยสชีมพูสวยงามอกีหลาย
ต้น....   
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เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนู หมอ้ไฟนาเบะ   
จากนั*นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ* งสินค้ามากมาย ณ ย่านเทนจิน ศูนย์กลางเศรษฐกิจที�มีสินค้าและสถานที�บันเทิง
มากมาย  แหล่ง ช้อปปิ* งขนาดใหญ่ของเมืองฟุ กุโอกะ.... 
เพียบพร้อมไปด้วย, ศูนย์รวมของร้านคอมพิวเตอร์, ร้านค้า
มากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื* อ” สินค้า
มากมายในราคาน่าพอใจตามอธัยาศัย ถนนหลายๆสายในย่านนี*
ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่น
ในช่วงของวันหยุดสดุสปัดาห์.... สู่ คาแนลซิตี$  ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ครบถ้วนด้วยร้านค้าหลากหลาย เกมเซนเตอร์ 
(TAITO STATION) อีกทั*งร้านอาหารและภัตตาคารมากมาย 
ภายในห้างแห่งนี* มีความพิเศษที�มีคลองไหลผ่าน อิสระให้ท่านได้ชมและเลือกซื*อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ทั*งสินค้าแบ
รนด์เนม และสนิค้าพื*นเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูบาบีคิว ปิ* งย่าง อิ�มอร่อยไปกับปิ* งย่างสไตล์ญี�ปุ่น  

ที
พกั   ANA CROWNE PLAZA FUKUOKA  หรือเทียบเท่า    

 
วนัที
หกของการเดินทาง  (6)  ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ทุกท่านได้พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย และตรวจเชค็สัมภาระก่อนเดินทางกลับ 

11.40 น. ออกเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 649 

15.40 น. คณะเดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
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อตัราค่าบริการ  

วนัที
ออกเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 
(ท่านละ) 
 

เด็กอายุ ตํ 
ากว่า N, ปี 
(มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุ ตํ
ากว่า N, ปี 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี
ยว 
เพิ
ม ท่านละ 

AA-A� ม.ีค. �A 74,900.- 72,900.- 71,900.- 12,000.- 
A9 มี.ค. – 2 เม.ย. �A 
 

74,900.- 72,900.- 71,900.- 12,000.- 

 สทิธิพิเศษสาํหรับผู้ถือบตัรเครดติ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
 สามารถผ่อนชาํระผ่านบัตรเครดติได้...โดยไม่มีดอกเบี* ย 4% นานถึง@เดือน  (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที�) 

 

เที�ยวกบัเรามั �นใจได ้
World Traveller Agency Co.,ltd  
ปัจจุบนัเป็นสมาชกิสมาคมดา้นท่องเที�ยวระดบัประเทศ 

         No.11/01746                No.1192               No.03504 
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อตัราค่าบริการนี$ รวม 
 ค่าตั�วเครื�องบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทยแอร์เวยส์ TG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  
 ค่าที�พักตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึ* น 3-4 เทา่ตัว หากวันเข้าพักตรงกบังาน 
            เทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที�ทาํให้ต้องมีการปรับเปลี�ยนที�พัก โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาํหรับนาํเที�ยว ตามที�ระบุไว้ในรายการ 
 ค่ารถนาํเที�ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง *ค่าหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ�นนาํเที�ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมนํ*ามันและค่าประกันภยัการเดินทางที�มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ�งเป็นอตัราเรียกเกบ็ ณ วันที�ทาํการจอง 
 ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกนิท่านละ A,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 
            กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ทา่นละ <00,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์)  
อตัราค่าบริการนี$ ไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (กรณีที�ทา่นต้องการใบกาํกบัภาษี) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษนอก  
           รายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที�ของผู้เดินทางในการจัดทาํ 
            เอง) 
 ค่าธรรมเนียมนํ*ามันที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมอีกในภายหลัง  
 ค่าปรับ สาํหรับนํ*าหนักกระเป๋าเดินทางที�เกินจากที�ทางสายการบินกาํหนดไว้  
 
 
เงื
อนไขการชําระเงิน 

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 34,444 บาท(ช่วงปกติ) หรือ 3<,444 บาท(ช่วงเทศกาล) ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนา
หน้าหนังสอืเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที�เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั*นจะถือว่าทา่น
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 34 วัน ซึ�งจะเกิดขึ* นได้กต่็อเมื�อไม่สามารถทาํกรุ๊ปได้อย่างน้อย 3< ทา่น ทางบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินให้ทั*งหมด หรือจัดหาคณะทวัร์อื�นให้ ถ้าทา่นต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏวัิติ ทรัพย์สนิสญูหายตามสถานที�ต่างๆ และอื�นๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่าย
เพิ�มเติมที�เกดิขึ*นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  

 เนื�องจากรายการทัวร์นี* เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื�อท่านได้ชาํระเงินมัดจาํหรือทั*งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที�ได้ระบไุว้โดยทั*งหมด 

 ทางบริษัทเริ�มต้น และจบการบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั�ว
เครื�องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี*  เพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั*นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทาง
ส่งไปถงึทา่นเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ทา่นจงึสามารสาํรองยานพาหนะได้ 

 ตั�วเครื�องบินที�ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื�อนวันกลับ หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางได้ กรณีทา่นจะกลับก่อนหรือเลื�อนวัน
เดินทางกลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนการเดินทาง มิฉะนั*นท่านจะต้องซื* อตั�วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตาม
โปรแกรมที�ทา่นซื*อจากทางบริษัท เนื�องจากเป็นคุณสมบัตรของตั�วที�ออกมาจากทางสายการบิน   
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เงื�อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั*งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบิน 
หรือ กรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามัดจาํที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วันขึ*นไป -  เกบ็ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท   
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  14 วัน  -  เกบ็ค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทวัร์   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เกบ็ค่าบริการทั*งหมด 100 % 

************************************************************************************************* 
หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั*งนี* ขึ* นอยู่กับสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และ
สถานการณ์ซึ�งเกิดขึ* นในขณะนั*น เพื�อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคัญ   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


