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ราคาพิเศษ 35,900.-บาท  
 

VTG ขอน าท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย 

สู่เมืองฟคุโุอกะ  ซากะ และนางาซากิ 
 

นัง่กระเช้าขึ้นชมวิวบนยอดเขาอินาสะ  
1 ใน 3 วิวกลางคืนท่ีดีท่ีสดุของญ่ีปุ่ น  
อาบน ้าแร่แช่ออนเซน็และอ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตข์าป ู

พฤษภาคม – กนัยายน 2561 

2561 
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ฟคุโุอกะ สกัการะเทพเจา้ในดา้นการศกึษาที ่ศาลเจ้าดาไซฟ ุและสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายทีย่่านเทน็จิน 

นางาซากิ สวนสนัติภาพและพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ที ่2, เดนิชมบรรยากาศโดยรอบ พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้
มากมายทีย่า่น ไชน่าทาวน์, ดื่มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ 
ภเูขาอินาสะ (Mt. Inasa), สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบัประวตัศิาสตรก์าร
เขา้มาในญี่ปุ่ นของชาวต่างชาต,ิ สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้สองช่วงทีส่ะทอ้น
ภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแว่นตา  

 ซากะ  ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ ศาลเจา้ทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเรือ่ง กลกโิมโน  
  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 

 
   วนัเดินทางปี 2561 
   9-13 / 16-20 / 23-27 พฤษภาคม / 30พฤษภาคม-3มิถนุายน 
   6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุายน 27มิถนุายน-1กรกฎาคม 
   4-8 / 18-22 กรกฎาคม 
   1-5 / 15-19 / 22-26 สิงหาคม 
   5-9 กนัยายน  
 

วนัแรก          สนามบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 เคาน์เตอร ์C  
เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน โดยสายการบินไทย  

 

วนัท่ีสอง         ฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> เทนจิน มอลล ์>> นางาซากิ >> ไชน่า ทาวน์ >> 
                        นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ 
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00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวช ูประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและขัน้ตอนศุลกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี่ป่น เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นัน่เป็น
เพราะฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่บีรรยากาศแบบสบายๆ ไมเ่รง่รบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอ
ซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่น ้าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิ
ถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว น าท่านมนัสการ ศาล
เจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญี่ปุ่ น ศาลเจา้ดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาล
เจา้ที่ส าคญัที่สุด เพราะศาลเจา้แห่งนี้เป็นที่สถติยข์องเทพเจา้แห่งความรู้ ซึ่งมปีระวตัิ
ความเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาด
สายจนถูกจดัให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่ นที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นใน
ปัจจุบนัเป็นของที่สรา้งใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีปูปั้นววัเทพเจา้นอน
อยู่ในสภาพที่มนัวบัโดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อกนัว่าหากไดลู้บไล้บรเิวณหวัและเขาของ
ววัจะท าให้หายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรื่อง
ของการเรยีน  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่  ย่านเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้าแฟชัน่ 

ธนาคารพาณิชย์ส าคญัและออฟฟิศส านักงาน ถือเป็นย่านใจกลางเมอืงที่ส าคญัของเมอืง  
ฟุคุโอกะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองนางาซากิ 
เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ เมื่อครัง้อดตีเมอืงนี้ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่กีาร
ตดิต่อคา้ขาย และแลกเปลีย่นอารยะธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตก น าท่านสู่ไชน่าทาวน์ 
หรอืรูจ้กักนัในชื่อไชน่าทาวน์ชนิช ิเป็นไชน่าทาวน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น โดยถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบนัไชน่าทาวน์เมอืงนางาซากินี้ โด่งดงัมากในเรื่อง
ร้านอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่าง จมัปง (Champon) ลกัษณะคล้าย
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ส่วนผสมมีทัง้กุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถัว่งอก กะหล ่าปล ี
คลุกเคล้าอยู่ในน ้ าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสัง่  ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราด
ส่วนผสมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้ เสน้ราเมง็ หรอืเสน้หมีก่รอบ  

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั บริเวณไชน่า ทาวน์ 
น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม  NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่า 
หลงัจากท าการเชค็อนิและเกบ็สมัภาระแลว้ น าท่านขึ้นกระเช้าสู่จดุชมวิวบนยอดเขา 
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อินาสะ (Mt.Inasayama) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นจดุชมววิกลางคนืทีส่วยทีสุ่ดของญีปุ่่ น  

วนัท่ีสาม          สวนโกลฟเวอร ์>> สะพานแว่นตา >> อิสระท่องเท่ียวภายในมืองนางาซากิ 
                     ** เดินทางท่องเท่ียวโดยใช้รถราง** 

 
 
 
 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  **ทางบริษัทได้จัดเตรียมตัว๋รถรางแบบ one day pass ให้ทุกท่านใช้ในการ

เดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม** น าท่านเดนิทางสู่ “สถานีทสึกิมาชิ” เพ่ือนัง่
รถรางสู่ “สถานีโออุระเท็นชูโดชิตะ” น าท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวอนัเลื่องชื่อของ
เมอืงที่ สวนโกลฟเวอร์ สรา้งโดยคหบดชีาวองักฤษที่เข้ามาค้าขายและซื้อที่บรเิวณ
ภูเขารมิอ่าวของเมอืงนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มจะเป็นแบบตะวนัตก มี
การจดัแสดงเรื่องราวประวตัิความเป็นมาเกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ  รวมถึงสวน
ดอกไม้ที่ผลดัเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวตัิของมาดามบตั
เตอรฟ์ลายทีเ่ฝ้าคอยการกลบัมาของคนรกัอย่างซื่อสตัย์ จนมผีูน้ ามาสรา้งเป็นบทละคร
ชื่อดงัเรื่องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สะพานเมงาเนะบาชิ ซึง่มี
แม่น ้านากาชมิะ ไหลผ่านกลางเมอืงนางาซากิ และมสีะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามผ่าน
แม่น ้ าจ านวนมาก แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงที่
สะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแว่นตา  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วในเมอืงนางาซากดิว้ยตวัท่านเอง โดยสามารถใชต้ัว๋

รถรางเดนิทางท่องเทีย่วไดท้ัง้วนั ไมจ่ ากดัจ านวนเทีย่วหรอือสิระชอ้ปป้ิงย่านฮามาโนะ
มาจิ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ในย่านนี้ โดยมรีา้นขายสนิคา้ของทีร่ะลกึจาก
เมอืงนางาซาก ิอาทเิช่น คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณทีท่ าขึน้โดยชาวโปรตุเกสทีเ่ขา้มา
แลกเปลีย่นวฒันธรรมในสมยัก่อน หรอืจะเป็น คะขุนิมนัจ ูหรอืหมัน่โถวไสห้มสูามชัน้ 
ขึน้ชื่อในดา้นความนุ่มของทัง้ตวัแป้งและเนื้อหมสูามชัน้ทีร่สชาตลิะมุนลิน้ ซึง่ท่าน
สามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้น าสมยัมากมาย ไมว่่าจะเป็น
รา้นขายเครือ่งส าอางคช์ัน้น า รา้นรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
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น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม  NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี               สวนสนัติภาพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู >> ซากะ >> ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ >> 
                          โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ >> คมุาโมโต้ *อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปใูนโรงแรมท่ีพกั* 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของ สวนสนัติภาพ ซึ่งถูกจดัสร้างขึ้นเพื่อร าลกึถึงเหตุการณ์ทิ้ง

ระเบดิปรมาณูเมือ่วนัที่ 9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติ
ไปมากกว่า 1 หมืน่ชวีติ ในสวนแห่งนี้มรีปูปัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงั
ของสวนจะมเีสาสดี าที่เป็นตวัชี้ต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้นัน้ดว้ยและน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู (Atomic Bomb 
Museum) ซึง่ภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตรจ์ากเหตุการณ์จรงิและซากสิง่ของ
เครื่องใช้ที่ได้รบัความเสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื่อให้ชนรุ่นหลงัได้ตระหนักถึง
ความโหดรา้ยของสงคราม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองซากะ เพื่อน าท่านมนสัการ ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ ทีต่ัง้ตระหง่าน

อยู่ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขา สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ า
ตระกูลนาเบะชมิา่ ผูป้กครองเมอืงซากะในสมยัเอโดะ มเีทพเจา้หลกัของศาสนาชนิโต 3 
องค์ประดิษฐานอยู่ที่นี่และยงัเป็นที่ตัง้ของเทพเจ้าแห่งความรกั  ซึ่งหลายคนที่อยาก
สมหวงัในความรกัต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โทสุ พรีเมี่ยม 
เอาท์เลท็ เอาท์เลท็ที่ใหญ่สุดในควิชู มรีา้นคา้แบรนด์เนมชื่อดงัทัง้ในและนอกประเทศ
มารวมตวักนักว่า 150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใต้ของรฐัแคลฟิอรเ์นียที่
เข้ากับบรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่สว่างไสว อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ
การชอ้ปป้ิงในเอาทเ์ลทสไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดต้ามอธัยาศยั 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมท่ีพกั 
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 ** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิมสไตล์
ญ่ีปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด *** 
หลงัมื้อค า่ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่
แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีห้า            คมุาโมโต้ >> สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสุวรรณภมิู  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
*************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 7 

 

DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY TG MAY - SEPTEMBER 2018 

 
 

   วนัเดินทางปี 2561 
   9-13 / 16-20 / 23-27 พฤษภาคม / 30พฤษภาคม-3มิถนุายน 
   6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุายน 27มิถนุายน-1กรกฎาคม 
   4-8 / 18-22 กรกฎาคม 
   1-5 / 15-19 / 22-26 สิงหาคม / 5-9 กนัยายน  

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 35,900.- 16,300.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 32,300.- 14,600.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 26,900.- 12,200.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 
บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 

*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
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รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 


