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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมิู 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมูิ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ สายการบนิ เวยีตเจท็แอร ์(Vietjet Air) เจา้หนา้ที่

ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิาร

ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ี 

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บน

เครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ หากตอ้งการซื้อบรกิารเสรมิโปรดตดิต่อฝ่ายขาย 

วนัที่สอง สนามบนินาฮะ(โอกนิาว่า)-ผามนัซาโมะ-เกาะโคอรุ-ิหนิรูปหวัใจ-พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าชรุะอมิุ-หมู่บา้น

อเมรกินัมิฮามะ 

02.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ เกาะโอกนิาว่า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ เวยีตเจท็แอร ์(Vietjet Air) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช ัว่โมง 10 นาท ี**ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

08.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาว่า ประเทศญีปุ่่ น เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ผามนัซาโมะ (Cape 

Manzamo) จดุชมววิธรรมชาตทิีต่ ัง้อยู่ทางตอนเหนือของเกาะหลกัโอกนิาวะ มจีดุเด่นอยู่ทีโ่ขดหนิธรรมชาตลิกัษณะ

คลา้ยชา้งบนหนา้ผาทีเ่กดิจากหนิปูนถกูนํา้ทะเลซดักดักร่อนจนเป็นรูปงวงชา้ง ชมววิทวิทศันท์ีง่ดงามของนํา้ทะเลใสๆ

แห่งโอกินาวะ เป็นอกีหน่ึงจดุเช็คอนิสาํหรบันกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนโอกนิาว่าน้ี จากนัน้นาํท่านนัง่รถชมววิสะพานยาวสอง

กโิลเมตรทีท่อดสู่ เกาะโคอรุ ิ(Kouri Island) นาํท่านชม หนิรูปหวัใจ (Heart Rock) ทีเ่กดิจากการกดัเซาะดว้ยนํา้

ทะเลดว้ยเวลานานหลายปีจนเกดิเป็นรูปร่างเหมอืนหวัใจทีส่วยงามแปลกตาอย่างทีเ่หน็  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าชุระอมิุ (Okinawa Churaumi Aquarium) พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํา้ทีใ่หญ่และดทีีสุ่ดแห่ง

หน่ึงในญี่ปุ่ น เป็นจดุหมายท่องเทีย่วอนัดบั 1 ของเกาะโอกนิาวะโดยในแต่ละปีจะมผูีเ้ขา้เยีย่มชมมากกว่า 3 ลา้นคน จดุ

ไฮไลทข์องอควาเรยีมแห่งน้ีคอืแทง็กน์ํา้ คุโรชโิอะ (Kuroshio Tank) ซึง่เป็น 1 ในแทง็กน์ํา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลกซึง่เป็นที่

อาศยัของดาวเด่นอย่างฉลามวาฬขนาดยาวถงึ 8.6 เมตร และปลากระเบนราหูแนวปะการงั แหวกวา่ยไปมาทาํใหรู้ส้กึได ้

ถงึพลงัแห่งทอ้งทะเลและหลากหลายสิง่มชีวีติใตน้ํา้ทีแ่หวกว่ายใตส้มทุรในแถบโอกนิาวะแห่งน้ี  
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จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอเมรกินั มิฮามะ (Mihama American Village) เป็นสถานทีม่ากไปดว้ยความ

บนัเทงิทีท่นัสมยัพรอ้มววิทวิทศันข์องเมอืงทีแ่ปลกตาออกไปใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในอเมรกิา คุณสามารถเพลดิเพลนิ

กบัอาหารทอ้งถิน่ของโอกนิาวะ หรอืรา้นสเต็กแบบอเมรกินัแท ้ๆ  หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงรา้นคา้ระดบัไฮเอนดต่์างๆ ในพื้นทีต่ดิ

รมิทะเลทีเ่ตม็ไปดว้ยความสนุกสนานแห่งน้ี  

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Central Naha Hotel หรอืเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองโอกนิาว่า 

 

วนัที่สาม ปราสาทชูริ-Duty Free-โอกาชิโกเตน็-โอกนิาว่าเวิลด-์ถํ้าเกยีวคเุซ็นโด-หมู่บา้นอาณาจกัรรวิกวิ-ชอ้ปป้ิง

โคะคุไซ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านสู่ ปราสาทชูร ิ(Shuri Castle) ไมร่วมค่าเขา้ชมดา้นใน ปราสาทแห่งน้ีเมือ่ประมาณ 450 ปีก่อน ไดร้บั

การขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2543 เคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรรวิกวิ และเป็นพระราชวงัในสมยันัน้ โดย

เขตแดนอาณาจกัรรวิกวิครอบคลุมไปท ัว่หมูเ่กาะทางตะวนัตกเฉียงใตข้องญี่ปุ่ น สถานทีส่าํคญัในบรเิวณปราสาท มี
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ประตูซูเร ซึง่เป็นทางเขา้ปราสาท และดา้นซา้ยของประตูจะมปีระตูหนิของศาลเจา้โซโนเฮยีง ถกูสรา้งขึ้นในปี พ.ศ.2062 

ดว้ยฝีมอืการแกะสลกัหนิปูนของช่างอาณาจกัรรวิกวิในสมยันัน้  

 

จากนัน้นาํท่านสู่รา้น ดิวตี้ฟร ี(Duty Free) ใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษ ีท ัง้ เสื้อผา้ นํา้หอม ต่างๆมากมาย นาํท่าน

ชม โอกาชิโกเต็น (Okashigoten) รา้นขายขนมทีม่ชีื่อเสยีงในโอกนิาว่า เป็นรา้นแรกทีเ่ปิดขายทารต์มนัมว่ง ทีเ่ป็นของ

ฝากยอดนิยมอย่างหน่ึงซึง่ใชว้ตัถดุบิทีท่าํจากธรรมชาตแิละเป็นผลผลติภายในทอ้งถิน่ ไม่วา่จะเป็นมนัม่วงหรอืสบัปะรด 

นอกจากนัน้ยงัมโีรงงานผลติทารต์มนัม่วงซึง่เปิดใหน้กัท่องเทีย่วสามารถไปเยีย่มชมได ้อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อ

ขนมเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นาํท่านสู่ โอกนิาว่าเวลิด ์(Okinawa World) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีร่วมถํา้ตามธรรมชาต ิหมูบ่า้นและ

สวนสาธารณะเขา้ไวด้ว้ยกนั นาํท่านชม ถํ้าเกยีวคเุซ็นโด (Gyokusendo Cave) เป็นถํา้ทีม่หีนิงอก หนิยอ้ยทีเ่กิดขึ้น

ตามธรรมชาต ิอายุนานถงึ 300,000 ปี ภายในถํา้มคีวามยาวประมาณ 5 กิโลเมตรและเป็นถํา้ทีย่าวเป็นอนัดบัสองของ

ประเทศญีปุ่่ น ภายในถํา้มอีากาศทีเ่ยน็ตลอดท ัง้ปี ทางเดนิทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมได ้850 เมตร มกีารจดัแสงไฟเพือ่เพิม่ความ

สวยงามใหท่้านไดเ้ลอืกชมตามอธัยาศยั นาํท่านชม หมู่บา้นอาณาจกัรรวิกวิ สมัผสับรรยากาศของหมู่บา้นรวิกวิโบราณ 

ท่านจะไดพ้บกบังานศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นหลากหลาย ตัง้แต่การเป่าแกว้ เครื่องปัน้ดนิเผา การทอและยอ้มผา้ การทาํ

กระดาษ หรอืการทาํเครื่องดนตรพีื้นเมอืง เป็นตน้ จากนัน้น่านสู่ย่าน ถนนโคะคไุซ (Kokusai Street) เป็นถนนสาย

หลกัของเมอืงนาฮะ ถนนชอ้ปป้ิงทีไ่ดร้บัฉายาว่าเป็นถนน1ไมลม์หศัจรรย ์ซึง่ตลอดสองขา้งทางเตม็ไปดว้ย รา้นขาย

เสื้อผา้ หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของเก่า รา้นของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และรา้นของฝากมากมาย ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยั 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Central Naha Hotel หรอืเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว, เมืองโอกนิาว่า 

 

วนัที่สี่ อสิระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั (FREE DAY) 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Central Naha Hotel หรอืเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองโอกนิาว่า 

 

วนัที่หา้ โรงแรม-สนามบนินาฮา (โอกนิาวะ) – สนามบนิสวุรรณภมิู (กรุงเทพฯ) 

 นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนินาฮา เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

09.30 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบนิสวุรรณภมิู โดยสายการบนิ เวยีตเจท็แอร ์(Vietjet Air) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท ี**ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

12.00 น . เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าบรกิาร 

FIN JAPAN โอกนิาว่า 5 วนั 3 คนื - VZ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) 

ราคาไม่รวม 

ตัว๋เครื่องบนิ(JOINLAND) 
ราคาพกัเด่ียว 

เดินทางเดือน มีนาคม 2566 

08 - 12 มีนาคม 2566 22,990.- 12,990 6,900 

15 - 19 มีนาคม 2566 22,990.- 12,990 6,900 

22 - 26 มีนาคม 2566 23,990.- 12,990 6,900 

29 มีนาคม-03 เมษายน 66 24,990.- 12,990 6,900 

 

เดินทางเดือน เมษายน 2566 

05 - 09 เมษายน 2566 25,990.- 13,990 7,900 

12 - 16 เมษายน 2566 30,990.- 17,990 7,900 

19 - 22 เมษายน 2566 24,990.- 12,990 6,900 

26 - 30 เมษายน 2566 24,990.- 12,990 6,900 

 

เดินทางเดือน พฤษภาคม 2566 



FT-OKACT01-FIN JAPAN โอกินาวา่ 5 วนั 3 คืน                       Page 7 of 10 

03 - 07 พฤษภาคม 2566 25,990.- 13,990 7,900 

10 - 14 พฤษภาคม 2566 25,990.- 13,990 7,900 

ราคาเด็กทารกอายตุํา่กว่า 2 ปี (INFANT) ท่านละ 7,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

● ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบใุนรายการ 

● ค่านํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ 

● ค่านํา้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องท่านละ 20 กโิลกรมั 

● ค่ารถนาํเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ

● ค่าทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่ค่าพกัหอ้งเดี่ยว *

หากหอ้งพกัแบบเตยีงคู่มไีม่เพยีงพอ ทางบรษิทัจาํเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตยีงเดีย่ว 

● ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

● ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

● ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

● ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทาง 

● ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบรกิารเท่านัน้) 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

● ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งของผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว 

● ค่าภาษนีํา้มนัเชื้อเพลงิในกรณีทีส่ายการบนิมปีระกาศเก็บเพิม่เตมิ 

● ค่าใชจ่้ายเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

● ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ 

● ค่าบรกิารโหลดกระเป๋าส่วนเกนิ 

● ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

● ค่าอาหารพเิศษส ัง่เพิม่เตมิ เช่น อาหารเจ, มงัสวริตั,ิ อาหารฮาลาล หรอื อาหารพเิศษทางโภชนาการ 

● ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน,

การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

● ค่าประกนัสุขภาพ COVID-19 

● ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง หรอื ATK 24 ช ัว่โมง 

● ค่าอาหารมื้ออสิระ 
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● ค่ารถวนัอสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั 

● ค่าทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท ต่อท่าน 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.  กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นัน้ โดยส่งอเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท 

2.  ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บรษิทั  

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

3.  เมือ่ท่านตกลงชาํระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารทีไ่ด ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เอกสารที่ใชใ้นการเดินทาง 

1. พาสปอรต์ 

2. ใบรบัรองการฉีดวคัซนีโควดิ (3 เขม็) ยีห่อ้ตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

3. สาํหรบัลูกคา้ทีย่งัไม่ไดร้บัวคัซนีหรอืไดร้บัวคัซนีชนิดที่ไม่ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารอนามยัโลก 

ยงัคงตอ้งแสดงผลตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ดว้ยวธิ ีRT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมง ก่อนออกเดนิทาง 

4. ลงทะเบยีนเวบ็ไซต ์VISIT JAPAN 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจินําเที่ยวและมคัคเุทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์100% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจาํรถบสั, ค่ามดัจาํโรงแรมที่

พกั, ค่ามดัจาํรา้นอาหาร และ ค่าบรกิาร 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจาํรถบสั, ค่ามดัจาํโรงแรมที่

พกั, ค่ามดัจาํรา้นอาหาร และ ค่าบรกิาร 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คนืเงนิเต็มจาํนวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ 

ทัง้สิ้น** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บรษิทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้าํระเงนิค่าบรกิารมาแลว้ 

ถอืว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อืน่ๆทีไ่ดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 10 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวน

ผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง 

3.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ตํา่ 30 ท่าน รวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมี

จาํนวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง 
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● กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 4,000 บาท 

● กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 3,500 บาท 

● กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 2,000 บาท 

4.เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเทีย่วบนิปกตแิละเทีย่วบนิเช่าเหมาลาํ ทางบรษิทัจะทาํการออก

บตัรโดยสารทนัทเีมือ่คณะมจีาํนวนข ัน้ตํา่ 10 ท่าน ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชื่อผูเ้ดนิทาง และกาํหนดการเดนิทางได ้ หากท่าน

ตอ้งการเปลีย่นแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามทีส่ายการบนิกาํหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลา

กาํหนดการเดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้กาํหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จาํกดัดา้นภมูอิากาศ, จาํนวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

6.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื

ค่าบรกิารได ้

7.ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ

เหมาขาดเช่นกนัดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไมไ่ด ้

8.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิให ้

สาํหรบัค่าบรกิารนัน้ ๆ 

9.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

ดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วนี้ 

10.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผู ้

เดนิทาง 

11.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้าย

เพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

12.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่

เกี่ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

13.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

14.ในกรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

15.กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนั

กบัเจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 
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16.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-

19 บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

17.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด 

ๆ ก็ตามทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

18.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋การเดนิทางทกุประเภท กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 

รบกวนอา่นทาํความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชนสู์งสดุของตวัท่าน 

 

 


