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 ชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) บอ่น ำ้ร้อนสีฟ้ำอมเขียว ท่ีได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นบอ่น ำ้ร้อนท่ีสวยท่ีสดุ 
 เดนิเลน่ท่ี หมู่บ้านยูฟูอิน เมืองแหง่สำยน ำ้ ขนุเขำ เตม็ไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และคำเฟ่ท่ีตกแตง่

ด้วยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม   
 ชมควำมงำมของ ภูเขาไฟอะโสะ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ 
 ช้อปปิง้แบบจใุจท่ียำ่นกำรค้ำใจกลำง เมืองฟุคุโอกะ 

 
วันเสาร์ ที่ 29 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ 
22.30 น. พร้อมกนัท่ีทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 หน้ำเคำน์เตอร์สำยกำรบนิไทย 

อินเตอร์ ประต ู 3 แถว C โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีบริษัท คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
และด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรแก่ทำ่น 

 
วันอาทติย์ ที่ 30 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ยูฟูอิน – โออิตะ   
00.50 น. ออกเดนิทำงสูเ่มืองฟคุโุอกะ โดยเท่ียวบนิท่ี TG 8082 
08.20 น. ถึงสนำมบนิ เมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกำะคิวช ู เกำะใหญ่ตอนใต้

สดุของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลำงด้ำนกำรค้ำพำณิชย์ หลงัผำ่นกำร
ตรวจลงตรำหนงัสือเดนิทำง และพิธีกำรศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว 

10.00 น. ออกเดนิทำงสู ่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมูบ้่ำนเล็กๆ ท่ีตัง้อยูบ่นท่ีรำบกลำงหบุเขำ
ของจงัหวดัโออิตะ บนเกำะคิวช ู 

12.30 น. เชิญทำ่น เดนิชมหมู่บ้านยูฟูอิน หมูบ้่ำนต้นแบบ OTOP ของญ่ีปุ่ น 
ปัจจบุนัมีนกัทอ่งเท่ียวเข้ำมำถึงวนัละ 11,000 คน ภำยในหมูบ้่ำนมีร้ำนค้ำ
กำรฝีมือมำกมำย ชมร้ำนเคร่ืองแก้ว ร้ำนขนมญ่ีปุ่ นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ
สะอำดสะอ้ำน และเลือกซือ้ของท่ีระลกึมำกมำย ชมทะเลสำบเก่ำแก่โบรำณ 
ชมปลำพนัธุ์ท่ีหำยำกนำนำชนิดอยูอ่ำศยัในทะเลสำบอย่ำงธรรมชำติ 

 ห้ามพลาด  
- Milch Yufuin ชีสคัพ ที่อร่อยท่ีสุดในโลก 
- B Speak  โรลเค้กช่ือดังของยูฟูอิน  
- ทะเลสาบคิรินโกะ 

15.00 น. ออกเดนิทำงสู ่เมืองเบ็บปุ เพ่ือน ำทำ่นเท่ียวชม บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) 
บอ่น ำ้ร้อนสีฟ้ำอมเขียว ท่ีได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นบอ่น ำ้ร้อนท่ีสวยท่ีสดุใน
บรรดำบอ่น ำ้ร้อนแปลกในเมืองนี ้โดยจะปล่อยควนัสีขำวพวยพุง่จำกรอบบอ่
ตลอดเวลำ โดยบอ่ทะเลเดือดเกิดขึน้ภำยหลงักำรระเบดิของภเูขำไฟเม่ือ 
1,000 ปีก่อน 

17.40 น. น ำทำ่นเข้ำสู่ทีพกั ณ เมืองโออิตะ 
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 (ไมมี่บริกำรอำหำรกลำงวนั และค ่ำ เพ่ือสะดวกในกำรทอ่งเท่ียวของทำ่น) 
 พักที่ REMBRANDT OITA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
วันจันทร์ ที่ 31 ธ.ค. 61 โออิตะ – ภูเขาไฟอะโสะ – คุมาโมโต้  
07.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.30 น. ออกเดนิทำงสู ่ วนอุทยานแห่งชาตอิะโสะ ท่ีตัง้ของภเูขำไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

และยงัคกุรุ่นอยูใ่จกลำงเกำะควิช ู ห้อมล้อมด้วยทุง่หญ้ำเขียวขจี ทะเลสำบ 
ป่ำไม้ บอ่น ำ้พรุ้อน ปัจจบุนัเป็นภเูขำไฟท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุบนเกำะคิวชดู้วย
เส้นผำ่ศนูย์กลำง 120 กิโลเมตร ควำมงำมสะดดุตำ จนมีผู้ขนำนนำมว่ำเป็น
ภเูขำไฟฟจูิลกูท่ี 2 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

11.30 น. น ำทำ่นชม ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ มีลกัษณะเป็นทุง่หญ้ำพืน้รำบ รูปร่ำง
ส่ีเหล่ียมท่ีถกูปกคลมุด้วยต้นหญ้ำเขียวขจี ซึง่เป็นทศันียภำพท่ีมีควำม
สวยงำมมำก ซึง่มีพืน้ท่ีโดยรวม 785,000 ตำรำงเมตร มีศนูย์กลำงเป็นสระ
น ำ้ขนำดใหญ่ โดยมีม้ำยืนเล็มหญ้ำอยูร่อบบริเวณ ซึง่เป็นภำพควำมงดงำม
ตำมธรรมชำตแิบบชนบท ถึงกบัมีนกัประพนัธ์ และนกัเขียนจ ำนวนมำกแตง่
โคลงกลอนเอำไว้ 

13.30 น. ออกเดนิทำงสู ่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีควำมร่มร่ืนและเป็นจดุยทุธศำสตร์ท่ี
ส ำคญัสมยัสงครำมกลำงเมืองของญ่ีปุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปำก
ประตอูทุยำนแหง่ชำติอะโสะ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของภเูขำไฟสองลกู คือ ภเูขำ
ไฟอะโสะ และภเูขำไฟควิยิว 

15.30 น. น ำทำ่นลงทะเบียนเข้ำพกัฯ จำกนัน้เชิญทำ่นพกัผ่อนตำมอธัยำศยั หรือ 
เดนิเลน่ช้อปปิง้ในยำ่นกำรค้ำตำ่งๆ โดยมีหวัหน้ำทวัร์ให้ค ำแนะน ำแก่ทำ่น 

 รายการแนะน า  
- ปราสาทคุมาโมโต้ 
- เมืองโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) 
- ศาลเจ้าคาโต้ 

 (ไมมี่บริกำรอำหำรกลำงวนั และค ่ำ เพ่ือสะดวกในกำรทอ่งเท่ียวของทำ่น) 
 พักที่ KUMAMOTO HOTEL CASTLE หรือเทียบเท่า 
 
วันอังคาร ที่ 1 ม.ค. 62 คุมาโมโต้ – ชิมาบาระ – นางาซากิ  
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.15 น. เช็คเอ้ำท์จำกโรงแรมท่ีพกั 
09.00 น. เดนิทำงสู ่ท่ำเรือเมืองคมุำโมโต้ 
09.25 น. ออกเดนิทำงสู ่ เมืองชิมาบาระ เมืองแหง่ปลำคำร์ฟของญ่ีปุ่ น เป็นเมือง

ทอ่งเท่ียวท่ีอดุมไปด้วยแหลง่น ำ้ใต้ดนิ โดย เรือเฟอร์ร่ี เรือเดนิสมทุรขนำด
ใหญ่สำมำรถบรรทกุรถยนต์ได้นบัสิบคนัข้ำมทะเล ระหวำ่งทำงทำ่นจะ
เพลิดเพลินกบักำรให้อำหำรฝงูนกนำงนวลจ ำนวนมำก ท่ีบนิตำมมำสง่ทำ่น 
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10.00 น. ถึงเมืองชิมำบำระ น ำทำ่น เดนิเที่ยวชมเมืองชิมาบาระ เมืองท่ีท่อระบำย
น ำ้ใสสะอำดจนมองเห็นปลำคำร์ฟหลำกสีสนัท่ีอำศยัอยูต่ำมบอ่น ำ้ และคนู ำ้
ตำ่งๆ ข้ำงท้องถนน นอกจำกนีแ้ล้วเมืองชิมำบำระยงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของ 
ออนเซ็น เป็นน ำ้พรุ้อนตำมธรรมชำตท่ีิมีลกัษณะพิเศษตรงท่ีมีสว่นผสมของ
แร่ก ำมะถนั และมีควำมเป็นกรดสงู มีสรรพคณุในกำรชว่ยบ ำบดั และรักษำ
สขุภำพ ชมบ้ำนท่ีได้รับกำรอนรัุกษ์อยำ่งดี  

12.15 น. เชิญทำ่นทดลอง ออนเซ็นเท้า ผอ่นคลำยควำมเม่ือยล้ำจำกกำรเดนิทำง 
12.45 น. ออกเดนิทำงสู ่เมืองนางาซากิ เมืองเก่ำแก่อนัทรงคณุคำ่ทำงประวตัศิำสตร์ 

เป็นเมืองทำ่ทำงกำรค้ำ จดุแรกเร่ิมท่ีอำรยธรรมตะวนัตกสมยัใหมไ่ด้แพร่เข้ำ
สูป่ระเทศญ่ีปุ่ นเม่ืออดีต 

14.15 น. น ำทำ่นลงทะเบียนเข้ำพกัท่ีโรงแรม 
 รายการแนะน า  

- สวนสันตภิาพ  
- เนินฮอลแลนด์ (Hollander Slope, Dutch Slope) 
- สะพานแว่นตาเมงาเนะบาชิ 
- ถนนคนเดนิฮามาโนมาจิ 
(ไมมี่บริกำรอำหำรกลำงวนั และค ่ำ เพ่ือสะดวกในกำรทอ่งเท่ียวของทำ่น) 

 พักที่ NEW NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า   
 
วันพุธ ที่ 2 ม.ค. 62 นางาซากิ – ฟุคุโอกะ   
08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
09.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เมืองฟุคุโอกะ ศนูย์กลำงแหง่กำรคมนำคม และธุรกิจ

ตำ่งๆ เมืองท่ีโดง่ดงัมำจำก อตุสำหกรรมผ้ำไหม ฮำกำตะ-โอริ และ ตุ๊กตำดนิ
ฮำกำตะ 

11.00 น. น ำกระเป๋ำฝำกไว้ท่ีโรงแรม จำกนัน้เชิญทำ่นพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรือเดนิ
เลน่ ช้อปปิง้ในยำ่นกำรค้ำตำ่งๆ โดยมีหวัหน้ำทวัร์ให้ค ำแนะน ำแก่ทำ่น 

 รายการแนะน า 
- ศาลเจ้าดาไซฟุ  
- วัดโทโชจิ 
- สวนสาธารณะริมทะเล โมโมชิ และหอคอยฟุกุโอกะ 
- ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น า้ (Yatai Food Stall)  

 (ไมมี่บริกำรอำหำรกลำงวนั และค ่ำ เพ่ือสะดวกในกำรทอ่งเท่ียวของทำ่น) 
 พักที่ MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันพฤหัสฯ ที่ 3 ม.ค. 62 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
ตลอดวนั เชิญทำ่นพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรือเดนิเลน่ ช้อปปิง้ในยำ่นกำรค้ำตำ่งๆ โดย

มีหวัหน้ำทวัร์ให้ค ำแนะน ำแก่ทำ่น  
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 - ย่านเท็นจิน (Tenjin) อำจจะเป็นยำ่นท่ีเรียกว่ำเป็นหวัใจของเมืองฟกูโุอกะ
หรือเกำะควิชเูลยก็ได้ เรียกว่ำเป็น Downtown Area ของเมืองฟกูโุอกะ โดย
ในบริเวณนีจ้ะมีร้ำนรวง ถนนคนเดนิ และห้ำงใหญ่ๆ มำรวมตวักนัอยู่
มำกมำย เรียกว่ำถ้ำตัง้ใจจะมำเดนิช้อปปิง้ซือ้ของกนัจริงๆ วนัเดียวก็ไมพ่อ มี
สินค้ำให้เลือกซือ้หลำกหลำยชนิด ตัง้แตเ่คร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เสือ้ผ้ำ แบรนเนมด์ 
หนงัสือ เคร่ืองส ำอำงค์ตำ่งๆ รวมไปถึงร้ำนอำหำรอีกมำกมำย  

 - คาแนล ซิตี ้ ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศนูย์รวมร้ำนค้ำ และ
ร้ำนอำหำรขนำดใหญ่ตัง้อยูริ่มน ำ้ ภำยในมีกำรขุดคลองให้ไหลผำ่นใจกลำง
ห้ำงแหง่นีด้้วย นอกจำกนัน้ยงัมีโรงภำพยนตร์ โรงละคร ร้ำนตู้เกมส์ รวมทัง้
โรงแรมอีก 2 แหง่ ถกูออกแบบมำให้เป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ๆ กว้ำงๆ มีรูปทรง และ
สีสนัท่ีแปลกตำเพ่ือให้ได้บรรยำกำศท่ีนำ่ต่ืนตำต่ืนใจ ตรงกลำงของคลอง
จ ำลองนีจ้ะมีกำรแสดงน ำ้พแุสงสีเสียง ตัง้แตเ่ปิดจนปิด ทกุๆ คร่ึงชัว่โมง มี
ร้ำนค้ำมำกกวำ่ 250 ร้ำน ทัง้ร้ำนท่ีมีเฉพำะในญ่ีปุ่ น และร้ำนมำจำก
ตำ่งประเทศ มีร้ำนอำหำรให้บริกำรหลำกหลำยแบบทัง้อำหำรญ่ีปุ่ น และ
อำหำรชำติอ่ืนๆ ในรำคำท่ีไมไ่ด้แพงกวำ่ข้ำงนอกมำกนกั โดยเฉพำะท่ีชัน้ 5 
จะมีสว่นท่ีเรียกว่ำ รำเมน สเตเดี่ยม ท่ีจะมีร้ำนรำเมนท่ีมำจำกสว่นตำ่งๆ ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้รำเมนสไตล์ฟคุโุอกะท่ีเรียกวำ่ฮำกำตะรำเมนด้วย  

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนช้อปปิง้แบบมงุหลงัคำท่ี
เก่ำแก่ท่ีสดุของฟุคโุอกะ ตลอดทัง้สองข้ำงทำงเดนิยำว 400 เมตร เตม็ไปด้วย
ร้ำนค้ำกวำ่ร้อยร้ำน สินค้ำก็มีเลือกซือ้มำกมำยประเภททัง้เสือ้ผ้ำ ของกิน 
ของใช้ สว่นใหญ่จะเป็นสินค้ำทัว่ๆ ไป ทีเด็ดของท่ีน่ีคือร้ำนท่ีมีสินค้ำจำก
เต้ำหู้  มีทัง้มำสก์เต้ำหู้ ท่ีขึน้ช่ือของท่ีน่ี และผลิตภณัฑ์น ำ้เต้ำหู้แท้ๆ ท่ีต้องลอง 

 - ช้อปขนมของฝำกท่ี สถานี Hakata ใครท่ีจะหำซือ้ของฝำก หรือชิมของ
อร่อยแบบไมต้่องเดนิทำงไปไหนไกล ไปหำกนัได้ท่ีสถำนี Hakata ท่ีตกึ Deito 
ซึง่เช่ือมตอ่อยูก่บัตวัสถำนีเลย ตกึนีมี้ 3 ชัน้ คือชัน้ใต้ดนิ ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดย
ร้ำนขนม ร้ำนของฝำกนำนำชนิดจะอยู่ท่ีชัน้ 1 มีทัง้โซนท่ีเรียกวำ่ Hakata 
Souvenir Street บริเวณนัน้ยงัมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทัง้ขนมหรือของฝำก
ยอดฮิตทัว่ๆ ไปไมว่ำ่จะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสตำ่งๆ ชำเขียวและอ่ืนๆ 
อีกมำกมำย 

 - หรือจะตำมเสียง ดอง ดอง ดอง ดองกี ้ ดองกีโ้ฮเต้ ... เสียงเพลงสไตล์อนิ
เมะท่ีเปิดให้ลกูค้ำคุ้นหตูลอดเวลำ สลบักบัประกำศขอบคณุลกูค้ำท่ีมำใช้
บริกำรของร้ำนเป็นภำษำตำ่งๆ ถึง 5 ภำษำรวมถึงภำษำไทย เป็นเสียงเพลงท่ี
เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะกบัร้ำน “ดองกีโ้ฮเต้” หรือท่ีหลำยๆ คนเรียกกนัว่ำ ร้ำน
ดองกี ้ร้ำนขำยสินค้ำอปุโภค-บริโภครำคำรวมภำษีแล้วสดุประหยดัของญ่ีปุ่ น 

 (ไมมี่บริกำรอำหำรกลำงวนั และค ่ำ เพ่ือให้ทำ่นได้ช้อปปิง้อยำ่งเตม็ท่ี) 
16.45 น. ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิ 
19.00 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิ TG 8085 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 
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อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะอย่างต ่า 35 ท่าน  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(2 ทำ่น / 1 ห้อง) 44,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พกัห้องเด่ียว  53,600.- บำท 
เดก็อำย ุ6-11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น มีเตียงเสริม 44,300.- บำท 
เดก็อำย ุ2-5 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ทำ่น ไมมี่เตียงเสริม 34,900.- บำท 
หมายเหตุ   กรณีต้องกำรเดินทำงโดยท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ รำคำเพิ่มทำ่นละ 22,000.- บำท 
 อัตราค่าบริการนีร้วม  
•  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั โดยสำยกำรบนิไทย (TG)  
•  คำ่ภำษีสนำมบนิ, ภำษีน ำ้มนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คำ่ท่ีพกั ห้องละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบไุว้ในรำยกำร หรือระดบัเดียวกนั  
•  คำ่อำหำร, คำ่เข้ำชม และคำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีได้ระบไุว้ในรำยกำร  
•  คำ่ใช้จำ่ยของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอำนวยควำมสะดวกให้กบัทำ่นในตลอดกำรเดนิทำง  
•  คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท และคำ่รักษำพยำบำลอนั

เน่ือง  จำกอบุตัเิหต ุไว้ในวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท 
• น ำ้หนกักระเป๋ำ 40 กิโลกรัม ส ำหรับท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจ และน ำ้หนกักระเป๋ำ 30 กิโลกรัม ส ำหรับท่ีนัง่ชัน้

ประหยดั กรณีน ำ้หนกัเกินจำกท่ีก ำหนด ทำงสำยกำรบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
•  คำ่ใช้จำ่ยส่วนตวั เชน่ คำ่อำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์, คำ่ซกัรีด, คำ่โทรศพัท์ เป็นต้น  
•  คำ่ปรับ สำหรับน ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำงท่ีเกินจำกท่ีทำงสำยกำรบนิก ำหนดไว้  
•  คำ่ธรรมเนียมวีซ่ำ, คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง  
•  คำ่ทิปไกด์ และคนขบัรถ 2,500 เยน ตลอดกำรเดนิทำง 
•  คำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย และคำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม  
เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณำยืนยนักำรเดนิทำง และช ำระเงินมดัจ ำ ภำยใน 24 ชัว่โมงนบัจำกกำรส ำรองท่ีนัง่ ทำ่นละ 20,000 

บำท ในกรณีเดนิทำงชัน้ธุรกิจ มดัจ ำทำ่นละ 30,000 บำท   
• คำ่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคำ่ทวัร์ทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำง อย่ำงน้อย 30 วนั  
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หมายเหตุ  
1.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บคำ่น ำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทำง 
2.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบนิ, กำรเมือง, กำรประท้วง, 

กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขดั  
3. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกวำ่มีกำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤตสิ่อไปในทำง

เส่ือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว หรือโดนปฎิเสธกำรเข้ำเมืองทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั
ชำวตำ่งชำต ิหรือ คนตำ่งด้ำวท่ีพ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตกุำรณ์ท่ีเหนือกำรณ์ควบคมุ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของทำ่น, 
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทำ่นตกลงช ำระคำ่มดัจ ำหรือคำ่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ทำ่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด 


