
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL JAPAN KYUSHU SUMMER LAVENDER 

5 วนั 3 คนื 

สายการบนิไทย BY TG 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง  

มิถุนำยน : 06 – 10 / 13 – 17 / 27 – 01 กรกฎำคม 2561 
กรกฎำคม : 11 – 15 / 25 – 29  
กนัยำยน : 05 – 0 9 / 26 – 30  
 
 
 
 

 

 

 22.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว D 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยเจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร  

  เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  
 

 00.50 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที่ TG 648 

08.00 น.  เดินทางถึง สนำมบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
และศุลกากร 
เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัมีชายฝ่ังติดทะเลทางดา้นเอเชีย อยูใ่กล้
กบัประเทศเกาหลี นอกจากน้ียงัไดรั้บการพฒันาจนเป็นเมืองอุตสาหกรรม จึงมีความส าคญัในดา้น
การติดต่อคา้ขาย และยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากมาย 
ศำลเจ้ำดำไซฟุ สร้างข้ึนเม่ือสร้างข้ึนในปีค.ศ.905 เป็นวดัชินโตท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของฟูกุ
โอกะถูกสร้างเพื่ออุทิศแด่มิชิสะเนะซึงะวะระ ศิลปินดา้นวรรณคดีจีนและการศึกษา  และรอบ
บริเวณศาลเจา้ ท่านจะเห็นตน้บ๊วยมากกวา่ 6,000 ตน้ ท่ีอยูท่ี่ศาลเจา้แห่งน้ี เม่ือตน้บ๊วยบานสะพร่ัง

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิฟุคุโอกะ - - -  

2 สนำมบินฟุคุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – หมู่บ้ำนยูฟูอนิ – เบปปุ  – 
บ่อทะเลเดือดจโิกก ุเมกริุ  (3 บ่อ ) – ออนเซ็น  
  

- - 

 

BEPPU SEAWAVE HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำ 

3 สวนดอกไม้คูจู – ศำลเจ้ำยูโทกอุนิำริ – นั่งกระเช้ำภูเขำอนิำสะ เมืองนำงำซำก ิ   - NAGASAKI HOTEL หรือ
เทยีบเท่ำ 

4 อะตอมมคิบอมบ์ – สวนสันตภิำพนำงำซำก ิ– ช้อปป้ิงเทน็จนิมอลล์  
 

- CANDEO TENJIN 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

5 สนำมบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ  - -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฟุคุโอกะ - - - 

วนัที ่2 สนำมบินฟุคุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – หมู่บ้ำนยูฟูอนิ – เบปปุ  – 
บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ  (3 บ่อ )– ออนเซ็น 
 

- เทีย่ง เยน็ 



ท าใหท่ี้น่ีดูสดใสและมีชีวติชีวาเป็นอยา่งมากให้ท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และถ่ายภาพตน้บ๊วยท่ีมี
มากมายภายในศาลเจา้ดาไซฟุ    

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าท่านเท่ียวชม หมู่บ้ำนยุฟุอิน หรือหมู่บ้ำนโออิตะ เพื่อชม “หมู่บา้นมินเงมุระ” ซ่ึงหมู่บา้นแห่งน้ี
ถือไดว้า่เป็นตน้ก าเนิดของผลิตภณัฑ์โอทอป “ISSON IPPIN” เป็นท่ีแรกในประเทศญ่ีปุ่น ให้ท่าน
ไดช้มการสาธิตการท ากระดาษสา และผลิตภณัฑต่์างๆ 
 
 บ่อน ้ำแร่จิโคกุ ชม 3 บ่อ หรือเรียกวา่ จิโคกุเมงูริ บ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีสีสันตระการตา บา้งสีแดง 
บา้งสีฟ้า บา้งสีเขียว และบ่อโคลนเดือดท่ีอดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร 
มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกล่ินแร่อบอวลไปทัว่หุบเขา มีควนัพวยพุ่งออกมาจากรอย
แยกของหิน ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีท่านจะหาไดท่ี้น่ีท่ีเดียว 

 
 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  BEPPU SEAWAVE HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
   น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 

 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  สวนดอกไม้คูจู(Kuju flower Park) เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเกาะคิวชู บน
พื้นท่ีกวา่ 130 ไร่ มีดอกไมม้ากกวา่ 3 ลา้นดอก จากกวา่ 500 สายพนัธ์ท่ีจะเบ่งบานตามแต่ฤดูกาล
ยกเวน้ฤดูหนาว อยูท่ี่บริเวณเชิงเขาบริเวณทิศใตข้องเทือกเขาคูจู  

  ภายในสวนดอกไม้คูจู จะมีทางเดินขนาดใหญ่วนรอบไปทัว่ทุ่งดอกไมห้ลายชนิด เช่น ดอกลาเวน
เดอร์(lavender), บลูเบอร์ร่ี(blue berries), ดอกทิวลิป(tulips), ดอกทานตะวนั, ดอกป้อปป้ี(poppies) 
(ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

  -ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ (Lavender) ช่วงปลำยเดือนมิถุนำยนถึงกลำงเดือนกรกฏำคม  
  -ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี (Hydrangea) ช่วงกลำงเดือนกรกฏำคมถึงปลำยเดือนกรกฏำคม 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
ศำลเจ้ำยูโทกุอินำริ ศาลเจา้ใหญ่แห่งเมืองซากะ และยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุด
ในญ่ีปุ่นรองจากศาลเจา้ฟุชิมิอินาริแห่งเมืองเกียวโต, ศาลเจา้คะซะมิแห่งเมืองอิบารากิ ลกัษณะการ
สร้างของศาลเจา้แห่งน้ีจะเหมือนการผสมรวมลกัษณะวดัน ้ าใสบวกกบัศาลเจา้ฟูจิมิอินาริแห่งเมือง
โตเกียวรวมกนั 
 
 

วนัที ่3 สวนดอกไม้คูจู – ศำลเจ้ำยูโทกุอนิำริ – น่ังกระเช้ำภูเขำอนิำสะ  
เมืองนำงำซำก ิ

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/kuju-moutain/


น าท่าน น่ังกระเช้ำ ภูเขำอนิำสะ (Mount Inasa) ซ่ึงวิวกลางคืนสวยท่ีสุด ติด 1 ใน 3 ของประเทศ
ญ่ีปุ่น เป็นภูเขาสูง 333 เมตรท่ีอยูใ่กลก้บัตวัเมืองนางาซากิ ท่ีจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะสามารถ
เห็นววิท่ีสวยงามของเมือง 
 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร    
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  NAGASAKI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

                  เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านชม อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้างแถูกระเบิดในสมยัสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 เกิดข้ึนในวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยงัคงอนุรักษไ์วใ้ห้คนรุ่นหลงัไดดู้เป็นอนุสรณ์ น า
ท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ
ญ่ีปุ่น สวนสันติภำพ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เรียกวา่ สงคราม
มหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามท่ีผา่นมาและ
การมองใหเ้ห็นถึงสันติภาพในอนาคตซ่ึงจะเป็นท่ีมาแห่งความสงบร่มร่ืน 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
ชอ้ปป้ิง เทน็จิน ช้อปป้ิง มอลล์ ยา่นการคา้และยา่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาะคิวชู ให้ท่านไดช้อ้ป
ป้ิงอยา่งจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินคา้ใหญ่ๆ ร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้านเส้ือผา้สไตล์ญ่ีปุ่น 
และร้านคา้มากมายท่ีอยูใ่ตดิ้นท่ีมีของใหท้่านเลือกซ้ือมากมายไม่แพใ้นเมืองโตเกียวเลย    
      

          ค ่ำ                 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย   
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  CANDEO TENJIN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

 

 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

      11.35 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 
        14.55 น.           เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

  
       
 
      
 
 
 
 

วนัที ่4 อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภำพนำงำซำก ิ– ช้อปป้ิงเท็นจินมอลล์ เช้ำ เทีย่ง - 

วนัที ่5 สนำมบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ เช้ำ - - 



อตัรำค่ำบริกำร      
วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

มถุินำยน- กนัยำยน 42,900 39,900 39,900 36,900 7,900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 22,900 19,900 19,900 16,900 7,900 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

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

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 



 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 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 ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 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 น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 



** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


