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 22.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว D 
เคาน์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร  

  เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง  
 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เย็น 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ - - -  

2 สนามบินฟุคุโอกะ –ศาลเจ้าโมโตโนสุม ิอนิาริ – วดัรูริโคจิ – ใส่ชุดยูกาตะ – ออน
เซ็น  

  

- - 

 

YUDA ONSEN  
หรือเทยีบเท่า 

3 อวิะคุนิ –สะพานคนิไตเคียว – ล่องเรือเกาะมิยาชิมะ – ฮิโรชิม่า   - HIROSHIMA HOTEL หรือ
เทยีบเท่า 

4 อะตอมมคิบอมบ์ – ตลาดปลาคะระโตะ– ปราสาทนาคะซึ 
– ออนเซ็น+ขาปู 

 - 
 
BEPPU  SEAWAVE 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 บ่อทะเลเดอืดจิโกก ุเมกริุ  (3 บ่อ )–หมู่บ้านยูฟูอนิ –  ช้อปป้ิงเทน็จินมอลล์  
 

- CANDEO TENJIN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
 

- -  

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ - - - 

วนัที่ 2 สนามบินฟุคุโอกะ –ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อนิาริ – วดัรูริโคจิ – ใส่ชุดยู - เทีย่ง เย็น 



 00.50 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 648 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร 

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ มีช่ือเสียงในเร่ืองเสาโทริอิสีแดง และยงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่ามีกล่องรับเงิน
บริจาคสุดทา้ทายให้คุณโยนเหรียญทาํบุญกนัดว้ย ศาลแห่งน้ีมีวิวอนัสวยงาม ทั้งเสาโทริอิสีแดงท่ี
เรียงราย ทะเลใสสีนํ้าเงิน และพืชพนัธ์ุเขียวขจี  

จุดท่ีโดดเด่นน่าประทบัใจท่ีสุดของศาลเจา้แห่งน้ีเห็นจะเป็นเสาโทริอิ 123 ตน้ท่ีตั้งเรียงรายเป็น
ระยะทางกว่า 100 เมตร (328 ฟุต) นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนนิยมเดินใตเ้สาโทริอิท่ีทอดยาวคลา้ย
อุโมงคพ์ลางอธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ     

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
วัดรูริโคจิ เป็นวดัของศาสนาพุธในเมืองยามากูจิ สมบติัของชาติท่ีรู้จกักนัดีในเมืองน้ี คือ เจดียห์้า
ชั้น ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1442 นบัเป็นเจดียท่ี์ติดอนัดบั 1 ใน 3 เจดียท่ี์ยิง่ใหญ่และสวยงามท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่น 

 
 
 
จากนั้น บริการท่านดว้ยการใส่ชุดยูกาตะ อิสระใหท่้านเท่ียวชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยํ 

 
 
 
นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  YUDA ONSEN หรือเทยีบเท่า 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  เมืองอิวาคูนิ  เป็นเมืองเล็กๆตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดยามากูจิมีประชากรอาศัยเพียง 
150,000 คน ในสมยัเอโดะ เมืองอิวาคูนิเป็นเมืองหน่ึงในอาณาจกัรศกัดินาของญ่ีปุ่น มี
ปราสาทเก่าท่ีสร้างข้ึนในปี 1960 นบัเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวตอ้งมาเยอืน 

  สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานไมท่ี้สวยติดอนัดบั 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น อยูท่ี่เมืองอิวะคุนิ (Iwakuni) 
ในจงัหวดัยะมะงุชิ (Yamaguchi) มีลกัษณะเป็นสะพานไม ้5 โคง้ กวา้ง 5 เมตร ความยาว 193.3 

กาตะ – ออนเซ็น  
 

วนัที่ 3 อวิาคูนิ –สะพานคนิไตเคยีว – ล่องเรือเกาะมิยาชิมะ – ฮิโรชิม่า เช้า เทีย่ง - 

https://www.talonjapan.com/category/area/chugoku/yamaguchi/yamaguchi-city/


เมตร และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย สะพานน้ีมี
ความสวยงามอยู่ในตวัของมนัเอง และเม่ือยิ่งไดช้มไปพร้อมๆกบัทศันียภาพโดยรอบท่ีเปล่ียนไป
ตามฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูแลว้ กย็ิง่มีความสวยสดงดงามอยา่งมากเลยทีเดียว 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หลงัจากนั้น นาํท่าน ล่องเรือเกาะมิยาชิมะ ศาลเจา้อิทสึคุชิมะบนเกาะมิยะจิมะนั้น เป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง โดยในช่วงเวลาท่ีนํ้ าทะเลข้ึน จะดูราวกบัว่าศาลเจา้น้ีลอยอยู่ ส่วนใน
ยามคํ่าคืน เสาโทริอิสีแดงสดและโคมหินจะถูกสะทอ้นดว้ยแสงไฟท่ีจดัแสดงไว ้หากอยากชม
บรรยากาศอันงดงามน้ี ท่ีน่ีก็มีเรือสําราญสําหรับให้บริการนักท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะได้สัมผสั
ประสบการณ์เยีย่มชมเกาะมิยะจิมะในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

คํา่   อสิระรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 
นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  HIROSHIMA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

                  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชม อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้างถูกระเบิดในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 เกิดข้ึนในวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยงัคงอนุรักษไ์วใ้หค้นรุ่นหลงัไดดู้เป็นอนุสรณ์ นาํท่าน
ชมภาพเหตุการณ์ภายหลงัสงครามท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียอยา่งใหญ่หลวงต่อประเทศญ่ีปุ่น สวน
สันติภาพ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชีย
บูรพา ภายในมีอนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามท่ีผา่นมาและการมองให้
เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซ่ึงจะเป็นท่ีมาแห่งความสงบร่มร่ืน 

ตลาดปลาคะระโตะ  ตั้งอยู่ท่ีเมืองชิโมโนเซกิ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็นตลาดฟุกุ ปลาท่ีมีช่ือเสียง
ของคิวชู คือปลาปักเป้า นอกจากน้ีปลาท่ีข้ึนช่ือของตลาดน้ีคือ ปลาไทและปลาฮามาจิ อิสระให้
ท่านเท่ียวชมและล้ิมลองอาหารทะเลสดๆตามอธัยาศยั 

 
 
เที่ยง   อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

ปราสาทนาคะซึ สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 1587 สมยัของไดเมียว Kuroda Yoshitaka 

ผูป้กครองเมือง Nakatsu แลว้เสร็จใน 12 ปีต่อมา(สมยัของไดเมียว Hosokawa 

Tadaoki ท่ีมาปกครองต่อ) ปราสาทแห่งน้ีไดเ้ป็นท่ีอาศยัของผูป้กครองเมืองถึง 4 ตระกลู 

 
นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  BEPPU  SEAWAVE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)   

วนัที่ 4 อะตอมมิคบอมบ์ – ตลาดปลาคะระโตะ– ปราสาทนาคะซึ – ออนเซ็น+ขา
ปู 

เช้า - เย็น 



 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

 

 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

บ่อนํ้าแร่จิโคกุ ชม 3 บ่อ หรือเรียกว่า จิโคกุเมงูริ บ่อนํ้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีสีสันตระการตา บา้งสีแดง 
บา้งสีฟ้า บา้งสีเขียว และบ่อโคลนเดือดท่ีอดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร 
มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกล่ินแร่อบอวลไปทัว่หุบเขา มีควนัพวยพุ่งออกมาจากรอย
แยกของหิน ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีท่านจะหาไดท่ี้น่ีท่ีเดียว 

นาํท่านเท่ียวชม หมู่บ้านยุฟุอนิ หรือหมู่บ้านโออติะ เพื่อชม “หมู่บา้นมินเงมุระ” ซ่ึงหมู่บา้นแห่งน้ี
ถือไดว้่าเป็นตน้กาํเนิดของผลิตภณัฑโ์อทอป “ISSON IPPIN” เป็นท่ีแรกในประเทศญ่ีปุ่น ใหท่้าน
ไดช้มการสาธิตการทาํกระดาษสา และผลิตภณัฑต่์างๆ 
 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

ชอ้ปป้ิง เท็นจิน ช้อปป้ิง มอลล์ ยา่นการคา้และยา่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาะคิวชู ใหท่้านไดช้อ้ป
ป้ิงอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินคา้ใหญ่ๆ ร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้านเส้ือผา้สไตลญ่ี์ปุ่น 
และร้านคา้มากมายท่ีอยูใ่ตดิ้นท่ีมีของใหท่้านเลือกซ้ือมากมายไม่แพใ้นเมืองโตเกียวเลย    

 
      คํา่                อสิระรับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศัย   

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  CANDEO TENJIN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

      11.35 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 
        14.55 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

  
       
 
      
 

อตัราค่าบริการ      

วนัที ่5 บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ  (3 บ่อ )–หมู่บ้านยูฟูอนิ –  ช้อปป้ิงเท็นจิ
นมอลล์ 

เช้า เทีย่ง - 

วนัที ่6 สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ เช้า - - 



วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

20-25 ตุลาคม 2561 

7-12 / 20-25 พฤศจกิายน 
2561 

51,900 48,900 48,900 45,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 31,900 28,900 28,900 25,900 8,900 

ราคาเดก็ทารก อายุ ตํา่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีนํา้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํา้มนัขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 



 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทัวร์  ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
    สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 



1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


