…เที ยวญี ปุ่ นตอนใต้ คิวชูสัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ฟุ กโุ อกะ
เมืองที น่าอยู่ที สุดในเชียทีการันตีโดยนิตยสาร เอเชีย วีค
...ประทับใจไปกับความสวยงามของ เฮาส์เทนบอชส์ หมุ่บ้านฮอลแลนด์
...พักโรงแรมหรูระดั บ 4 ดาว สไตล์ดัตช์
...ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาบนําแร่ออนเซ็ น สไตล์ญี ปุ่ น

ราคามันใจ ไม่มีค่าใช้จา่ ยอืนๆ แอบแฝง
รับไมล์สะสม รอยัล ออร์ คิด พลัส
จุใจโหลดกระเป๋ า 20 กก. และสําหรับกระเป๋ าขึนเครื อง 7 กก.
มาตรฐานการซ่ อมบํารุ ง ระดับโลก
เลือกเทียวบินได้มากกว่า
อาหารเครื องดืมพร้ อมบริการ
เทียวบิน ตรงเวลา

วันแรก
21.30 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
พร้ อมกันที สนามบินสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพือเตรี ยมตัวเดินทาง นําท่ านผ่ านขันตอน
การเช็ คอินของ สายการบินไทย ประตู 4 เคาน์ เตอร์ D

TG- ฟุกโุ อกะ หมู่บา้ นฮอลแลนด์ 5 วัน

หน้า 1 จาก 5

วันทีสอง ฟุกุโอกะ - นางาซากิ - สวนสันติภาพ - เฮาส์ เทนบอช
00.50 น.
08.00 น.

เทียง

เหิรฟ้ าสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง / เวลาท้องถิ นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว “ฟุ กุโอกะ” เป็ นเมือ ง
เล็ก ๆ ของแดนอาทิตย์อุทยั ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนีทีแม้จะเต็มไปด้วยตึกสู งระฟ้ า แต่
ก็แฝงกลิ นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็ก ๆ แห่งนีจึงมีทงั 2 อารมณ์ให้นกั ท่องเทียวได้สัมผัส
เสน่ห์ของฟูกูโอกะ เลืองชือจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็ นเมืองทีน่ าอยู่ทีสุ ดในเอเชี ย
ขณะทีสหประชาชาติทาํ นายว่าเมืองนีเป็ นเมืองทีมีอตั ราการเติบโตสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากลาสเวกัส
…นําท่านเดินทางสู่ เมือง นางาซากิ (NAGASAKI) เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมือครังอดีต
เมืองนีถือเป็ นเมืองท่าทีมีการติ ดต่ อ ค้าขาย แลกเปลียนอารยะธรรมต่ าง ๆ กับโลกตะวันตก ซึ งมาเผยแผ่เข้า สู่
ประเทศญีปุ่น นางาซากิถือเป็ นเมืองท่าแห่งเดียว ทีเป็ นหน้าต่างไปสู่ ต่างประเทศ ติดต่อกับเกาหลี หรื อประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จะเห็นได้จากร่ องรอยทางวัฒนธรรมจากประเทศจีน และประเทศแถบยุโรป ทียังคง
หลงเหลืออยูใ่ นนางาซากิ ในนางาซากิมีแหล่งท่องเทียวมากมาย อาทิเช่ น สวนแห่ งสันติภาพ ไชน่าทาวน์ และ
วิวกลางคืนอันสวยงามติดอันดับหนึงในสามของญีปุ่ น นําท่านชมรอบๆ บริ เวณ “อะตอมมิคบอมบ์ ” เพือย้อน
รํ า ลึ ก ถึ ง ครั งที กองทัพ สหรั ฐ ฯ “ทิ งระเบิ ด ปรมณู” ที เมื อ งนางาซากิ วัน ที 9 สิ ง หาคม ค.ศ.1945 ในสมัย
สงครามโลกครังที 2 หลงเหลือไว้เพียงความโศกเศร้า และซากสิ งก่ อสร้ างทีปรักหักพังยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่ น
หลังได้ระลึกถึง ซึ งนับว่าเป็ นเหตุการณ์ทีก่อให้เกิดความสู ญเสี ยอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญีปุ่น และเป็ นสิ งที
ทําให้คนญีปุ่ นปลูกฝั งให้เป็ นมีความเป็ นชาตินิยม ขยันและอดทนรุ่ นต่อรุ่ น ...นําท่านร่ วมลําลึกถึงเหล่าวีระบุรุษ
ผูก้ ล้าและชมอนุสรณ์สถานที “สวนสั นติภาพ” ทีสร้างขึนเพือเป็ นทีระลึก ถึงเหตุ ก ารณ์ ส งครามโลกครังที 2
เรี ยกว่า “สงครามมหาเอเชี ยบูรพา” ภายในมีอนุสาวรี ยท์ ีสร้ างขึนเพือระลึกถึงความโหดร้ าย ของสงครามทีผ่าน
มาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ งจะเป็ นทีมาแห่งความสงบร่ มรื นต่อไป
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู่

เฮ้ าส์ เทนบอช หรือ “หมู่บ้าน

ฮอล์ แลนด์ ” (HUIS TEN BOSCH) (ค่าทัวร์ รวมเฉพาะบัตรผ่านประตูใหญ่ ไม่ร วมค่าเครื องเล่น )

คํา

หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญีปุ่ นทีเมืองซาเซโบะ เฮ้าส์ เทนบอชเป็ นเมืองชายทะเลเปิ ดใหม่ มีหอ้ งพักสไตล์
ยุโรปสุ ดหรู เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของหมู่บา้ นฮอลแลนด์ ชมไม้ดอกทีบานสะพรั งตลอดทังปี โดยเฉพาะ
อย่างยิง “ดอกทิวลิป” มีกงั หันลมขนาดยักษ์และอาคารก่ออิฐทีมีความสง่างามเรี ยงรายสลับสี เป็ นทิวแถว ภายใน
เฮ้าส์ เทนบอชยังมีโรงภาพยนตร์ แบบซี มูเลชัน โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เครื องเล่นไฮเทคนานาชนิด และ ร้ านค้าขาย
ของทีระลึกอีกมากมาย
 รั บประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทีพัก NAGASAKI WATER MARK HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีสาม หมู่บ้านยูฟูอนิ – เบปปุ - อาบนําแร่ ธรรมชาติ
เช้ า

 รั บ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรมที พั ก จากนันนําท่า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นยู ฟูอิน
(YUFUIN) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู อากาศทีนีจะเย็นกว่าทีฟุกุโอกะ
TG- ฟุกโุ อกะ หมู่บา้ นฮอลแลนด์ 5 วัน

หน้า 2 จาก 5

เทียง

คํา

วันทีสี
เช้ า

เทียง

เป็ นต้นแบบหมู่บ้า น OTOP ของญีปุ่น และเป็ นเมือ งนี มีชื อเสี ยงอีกอย่างในเรื องของนําพุร้อน ภายในเมืองมี
ทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบทีเป็ นจุดชมใบไม้แ ดงได้สวยอีกแห่งหนึงของหมู่บา้ นยูฟูอิน
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบปปุ (BEPPU) ซึ งเป็ น
เมืองสําคัญแห่งหนึงทีมีชือเสี ยงมากในเรื องนําแร่ และในแต่ล ะพืนทีก็จะมีลกั ษณะขององค์ประ กอบในนําแร่
ไม่เหมือนกัน ซึ งคุณสมบัติทช่ี วยรักษาสุ ขภาพร่ างกายในด้านต่างๆ ก็แตกต่างกันไปอีกเช่นกัน อาทิเช่น รักษา
โรคไขข้อ ปวดกล้ามเนือ หรื อรักษาผิวพรรณ
 รั บประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารโรงแรม บริ การท่ านด้ วย เซ็ทอาหารญีปุ่ น “ไคเซกิ” แบบเบปปุ ซึ งจะ
เป็ นอาหารทีนึงจากบ่ อนําร้ อนจิโกคุแทนหม้อชาบู ชาบู “อาหารชุดไคเซกิ” เป็ นอาหารของคนชันสู งระดับได
เมียว รับประทานกันในสมัยก่ อนส่ วนใหญ่แล้ วจะทานกันในช่ วงพิธีชงนําชาญีปุ่ น ไคเซกิก็มีหลากหลายสไตล์
ต่ างๆ กันไป ในสํ ารั บก็จะมีเท็มปุระ, ปลาดิบ, ชุดชาบู, อาหารทานแกล้ ม, ข้าว, ซุ ปมิโซะ, ของหวานเป็ นเค้ก
ซอฟท์ ครี มสดสตอเบอร์ รี
หลังอาหาร ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นําแร่ ธรรมชาติ ซึ งชาวญีปุ่ นเชือกันว่าถ้าได้แช่ นําแร่ แล้ วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอกี ด้ วย
ทีพัก BEPPU HANABISHI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
อุทยานแห่ งชาติอะโส– นังกระเช้ าไฟฟ้า- ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ - คาแนลซิ ตี
 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที พัก นําท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติอะโส (Mt.Aso) เป็ น
ทีตังของภูเขาไฟอะโส ภูเขาไฟทียังไม่ดบั สนิทและยังครุ ก รุ่นอยู่ ซึ งมีปากปล่องภูเขาไฟทีใหญ่ทีสุ ดในโลก นํา
ท่าน นั งกระเช้ าไฟฟ้า (Ropeway) (ขึนอยู่กบั สภาพอากาศ) สู่ ยอดภูเ ขาไฟทีมีค วามสู ง 1,592 เมตร ชมปาก
ปล่องทีเบืองล่างเป็ นนํากํามะถันสี มรกต แลดูเหมือนทะเลสาบทีสงบนึงท่ามกลางหุบเขา พร้ อมควันไอพวยพุ่ง
อยู่ตลอดเวลา พร้ อมให้ท่านได้บนั ทึกภาพความประทับใจของ ลาวา ทียังร้อนระอุอย่างใกล้ชิด
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... นําท่านสู่ ปราสาทคุ มาโมโต้ ประเทศญีปุ่ น เป็ นประสาทที
สร้ างในปี ค.ศ.1607 (พ.ศ.2150) นับเป็ นปราสาทสําคัญมากแห่ งหนึ งของญีปุ่น ช่ วงก่ อ สร้า ง มี ก ารปลูกต้น
แปะก๊วย เพือเป็ นหลักประกันว่าผูอ้ ยู่อาศัยในปราสาทจะมีอาหารรับประทานหากมีการรบเกิ ดขึน คงกลายเป็ น
ทีมาของชื อปราสาทอีก ชื อว่า จินแนน-โจ (ปราสาทแห่ งต้นจิน โกะ หรื อแปะก๊ วย) พืนที อาณาบริ เ วณของ
ปราสาทยาวประมาณ 9 กิ โลเมตร รวมพืนทีบริ เ วณปราสาท ราว 980,000 ตารางเมตร (โหว?) ตัวปราสาทมี
หอคอยสู ง 2 หอ ทําให้สามารถมองได้รอบทิศจากมุมสู ง หอใหญ่จะสู ง 30 เมตร (ประมาณตึก 10 ชัน) หอเล็กสู ง
19 เมตร ปราสาทเดิมถูกทําลายด้วยไฟ ในปี ค.ศ.1877 (พ.ศ. 2420) และได้สร้างใหม่ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503)
ปราสาทนีเป็ นทีรู้ จกั กันดีในญีปุ่นจากกลยุทธ์ส ถาปั ตยกรรมทีก่อสร้ างตามแนวกว้าง ความสวยงามของเส้นโค้ง
ของฐานปราสาททีเป็ นหินโค้งสวยไล่ระดับไปจนถึงตัวปราสาท เทคนิคทีสวยงามกลับทําให้ศตั รู ยากทีจะเข้าถึง
หรื อโจมตีได้ …นําท่านเดิ นทางกลับสู่ เ มื อง “ฟุกุโอกะ” จากนันนําท่านสู่ “คะแนล ซิ ตี” แหล่งช้อ ปปิ งขนาด
ใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ... เพรี ยบพร้ อ มไปด้วย โรงภาพยนตร์ กว่า 13 โรง, สวนสนุ กธี มปาร์ ค ขนาดใหญ่และ
ทันสมัย, ร้ านค้ามากมายกว่าร้ อยร้าน ให้ท่านได้เลือก “ชมและซือ” สิ นค้ามากมายในราคาน่าพอใจตามอัธ ยาศัย
... นําท่านสู่ ราเมง สเตเดียม (RAMEN STADIUM) ท่านสามามารถเลือกลิ มลอง ราเมง รสชาติดงเดิ
ั ม ซึ ง

TG- ฟุกโุ อกะ หมู่บา้ นฮอลแลนด์ 5 วัน
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คํา
ทีพัก

ท่านไม่ควรพลาด เพราะ ฮากาตะ ราเมง (HAKATA RAMEN) ได้ชือว่าเป็ นสุ ดยอดราเมงของญีปุ่ น ราเมง สเต
เดียม (Ramen Stadium) ได้รวมสุ ดยอดร้านราเมงเอาไว้มากมาย รสชาติและสี สันแตกต่างกัน
 รั บประทานอาหารคํา
HAKATA EXCEL TOKYO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ า

ฟุกุโอกะ – กรุ งเทพฯ

เช้ า
11.35 น.
14.55 น.

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพัก จากนันนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกโุ อกะ
เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบิ นไทย เทียวบินที TG 649
เดินทางถึงเมืองไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม........

กําหนดการเดินทาง

21–25 มิ.ย / 28 มิ.ย.–2 ก.ค.
5 – 9 ก.ค.
20 – 24 ก.ค. / 9 – 13 ส.ค.
30 ส.ค.–3ก.ย. / 13–17 ก.ย.

ผู้ใหญ่

เด็ก 1 ท่ านพัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กมีเตียงพัก
กับผู้ใหญ่ 2ท่ าน

เด็กไม่ มีเตียงพัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดียว

39,999

39,999

38,999

37,999

10,000

41,999

41,999

40,999

39,999

10,000

40,999

40,999

39,999

38,999

10,000

**********************************
หมายเหตุ

: รายการทัวร์ สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า

หากท่ านทีต้ องออกตัวภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกคร้ งก่อนทําการ
ออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลียนไฟล์ หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ งให้ทราบล่วงหน้ า
อัตราค่ าบริการนีรวม
ตัวเครื องบินไป – กลับ เส้นทางทีระบุในโปรแกรม ชันทัศนาจร (ไป–กลับทังคณะ) กรณีอยู่ตอ่ ต้องเสี ยค่าเปลียนแปลงตัว//ค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์//ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ// โรงแรมทีพักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในราคาเดียวกัน (
ห้อ งละ 2 ท่าน ) // ค่ารถ-รับส่ ง นําเทียวตามรายการพร้ อมคนขับทีชํานาญเส้นทาง // ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามทีระบุใน
รายการ // ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงือนไขตามกรมธรรม์)//หัวหน้าทัวร์ คอยอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ค่ าทิปไกด์ ท้องถินและพนักงานขับรถ ประมาณ 700 เยน / วัน หรื อแล้ วแต่ ความพึงพอใจในการ
ให้ บริ การ / ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3% / ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมใน
ห้อ งพัก และค่าอาหารทีสั งมาในห้องพัก เป็ นต้น/ค่าอาหารและเครื องดืมทีสั งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริ ษทั จัดให้
ในรายการทัวร์
การสํ ารองทีนัง
TG- ฟุกโุ อกะ หมู่บา้ นฮอลแลนด์ 5 วัน
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กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าอย่ างน้ อย 45 วัน ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชํ าระค่ ามัดจําท่ านละ 10,000 บาท ชําระโดยโอนเงินผ่าน
ธนาคาร หรื อให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ไปรับ และแฟกซ์รายชือผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หน้าพาสปอร์ ต)
พร้ อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และโปรแกรมวันทีเดินทางมายังเบอร์แฟกซ์ 02-5309500 และส่ วนทีเหลือชํ าระทันที
ก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 20 วัน มิฉะนันถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เอกสารทีต้ องใช้ : หนังสื อเดินทางทียังมีอายุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทางต้องไม่ ตํากว่า 6 เดือน
>>การสํ ารองทีนังจะเกิดการยืนยัน เมื อท่ านแฟกซ์ สําเนาการชํ าระค่ าบริการและได้ รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่ านัน
>>บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลียนแปลงใดๆก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 7 วัน ซึ งจะเกิดขึนได้ ก็
ต่ อเมือไม่ สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่ างน้ อย 25 ท่ าน หรือเกิดสถานการณ์ บางอย่างทีทําให้ ไม่ เกิดความสะดวกต่อการ
เดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ ถ้าต้ องการหรื อนําคณะเดินทางโดยไม่ มีหัวหน้ า
ทัวร์ จากเมืองไทยแต่มีผ้ ดู ูแลเมือท่ านเดินทางถึงแต่ ละประเทศ
>>บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ น สุดวิสัย จนไม่ อาจ
แก้ ไขได้ และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้ รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่ น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่ างๆ
>> เนืองจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิทธิการใช้ บริการใดๆตามรายการหรื อถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ คนื เงินในทุกกรณี
>> ทุกทีนังมีประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ ารั กษาพยาบาล ห้ าแสนบาท เงือนไขอืนๆระบุตามกรรมธรรม์ )
>> อาจมีการปรั บเปลียนราคาทัวร์ ขึนโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าในกรณีทีมีอัตราแลกเงินมีการเปลียนแปลงจน กระทบ
กับราคาทัวร์ หรื อสายการบินปรับขึนค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆเช่ นค่ าภาษีนํามัน หรื อภาษีสนามบินต่ างๆ / หรื อรั ฐบาลของประเทศ
ต่ างๆประกาศปรับราคาค่ าบัตรผ่ านประตูสถานทีท่ องเทียวต่ าง ๆ
>>กรณีทีท่ านชํ าระมัดจําหรือชําระค่ าทัวร์ แล้ วต้ องการยกเลิกการเดินทาง ต้ องทําก่ อนการเดินทางอย่างน้ อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริ ษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็ คและคืนค่ าใช้ จ่ายให้ ตามจริง(ยกเว้ นค่ าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทาง
เนืองจากป่ วยต้ องนําส่ งใบรับรองแพทย์เพือทําเรืองกับสายการบินและโรงแรมทีพัก และต้ องรอฟังผลตอบรั บว่ าสามารถทํา
เรื องคืนได้ หรื อไม่/กรณีทีชําระค่ าใช้ จ่ายเป็ นบัตรเครดิต และต้ องการยกเลิกท่ านต้ องยอมรั บเงือนไขเกียวกับดอกเบียและค่ า
ดําเนินการจ่ ายบัตรเครดิตทีทางธนาคารทําการเรี ยกเก็บ/ อนึ งตัวเครืองบินและโรงแรมทีพักเป็ นราคาแบบหมู่คณะหาก
ต้ องการยกเลิกหรือเปลียนแปลงการเดินทาง ท่ านอาจมีค่าใช้ จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าทีอีกครังก่ อนยกเลิกหรื อ
เปลียนแปลง
**เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนกับบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
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