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 WONDERFUL KYUSHU  

6D4N BY TG 
 
 
 

 
 
 
 

VTG ขอนําท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ  โออิตะ ซากะ และนางาซากิ 

 

ฟคุโุอกะ  สกัการะ ศาลเจ้าดาไซฟ ุและสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที ่ย่านเทน็จิน
โออิตะ   จิโกก ุเมกริุ ชมบ่อน ้าพุรอ้น หรอืบ่อนรกทีม่แีร่ก ามะถนัหลากสสีนั   
นางาซากิ เดนิชมบรรยากาศโดยรอบพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้มากมายทีย่่าน ไชน่า ทาวน์, 

สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบัประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญี่ปุน่ของ
ชาวต่างชาต,ิ สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวง
คลา้ยกบัรูปแวน่ตา, ดืม่ด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ ภเูขาอินาสะ  

 ซากะ  ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ สถานทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสภานทีถ่่ายท าละครเรื่อง กลกโิมโน,  
   ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 
 

**พเิศษ !! อ่ิมอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู 
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ก าหนดการเดินทาง 27 ธนัวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561 
 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู 

21.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคาน์เตอร ์C 
เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ 
 

วนัท่ีสอง สนามบินฟคุโุอกะ >> โออิตะ >> หมู่บ้านยฟูอิุน >> เมืองเบปป ุ>> จิโกก ุเมกริุ (2บ่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
นําท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัโออิตะ นําชม หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ที่มีถนนคนเดินเรียงรายไปด้วยร้านค้าน่ารัก ซึ่งถูกพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์  มคีวามงามของววิทวิทศัน์ทีม่เีสน่หแ์ตกต่างกนัอย่างเด่นชดัทัง้ 4 
ฤดูกาล อีกทัง้ยงัมีหมู่บ้านยุฟุอิน ฟลอรลั วลิเลจ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป
โบราณ ก่อสรา้งโดยใชอ้ฐิ โดยภายในหมู่บา้นจะมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ของฝากมากมาย 
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซื้อของและการถ่ายภาพ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปปุ เมอืงที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เมอืงแห่งออนเซ็น” และมี

ออนเซ็นที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดในญี่ปุ่น ภายในเมอืงจะมคีวนัสขีาวพวยพุ่งจากใต้พภิพ
ขึ้นมาตลอดเวลา นําท่านชมบ่อน้ําแร่ธรรมชาติจิโกกุ หรือเรียกว่าจิโกกุ เมกุริ 
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สถานทีท่่องเทีย่วอนัโด่งดงัของเมอืงเบปป ุทีไ่ดฉ้ายาวา่ “บ่อน้ํานรก” เนื่องจากสสีนัของ
แร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสวยสด แต่ละบ่อกจ็ะให้สีที่แตกต่างกนัออกไป บางบ่อมี
ความลกึถงึ 120 เมตร และมคีวามรอ้นถงึ 98 องศา  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  *** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษ
บุฟเฟต์ขาป ูให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปขูองญ่ีปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด *** 

                         จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทํา
ให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัท่ีสาม ซากะ >> โทส ุเอาทเ์ลท็ >> ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ >> นางาซากิ >> ช้อปป้ิงไชน่าทาวน์ 
>> นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ 

 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัซากะ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ โทสุ เอาท์เลท็ เอาท์เลท็ที่ใหญ่สุด

ในควิชู มรี้านค้าแบรนด์ชื่อดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนักว่า 150 ร้าน อาทิ
เช่น Adidas, Armani Outlet, Asics, Banana Republic, Beams, Benetton, 
Billabong, Callaway, Champion, Citizen, Coach, Coleman, Columbia Sportswear, 
Crocs, Desigual, Dolce & Gabbana, Edwin, Francfranc, G-Shock, Gap, Lacoste, 
Lee, Lego, Miki House, New Balance, Newyorker, Nike, Oakley, Polo Ralph 
Lauren, Puma, Ray-Ban, Reebok, Samsonite, Seiko, Swarovski, Tag Heuer, 
Taylor Made, Timberland, Tommy Hilfiger, Triumph, Under Armour, United 
Arrows, Vans, Wacoal  ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใต้ของรฐัแคลฟิอร์เนียที่เขา้
กบับรรยากาศที่สดใสและแสงแดดที่สว่างไสว ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ป
ป้ิงในเอาทเ์ลท็สไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ีน่ี่  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านชม ศาลเจ้ายูโทข ุอินาริ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้าง

ขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชนิโต ประจําตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมอืง
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ซากะในสมยัเอโดะ มเีทพเจ้าหลกัของศาสนาชนิโต 3 องค์ ประดษิฐานอยู่ที่นี่และยงั
เป็นทีต่ ัง้ของเทพเจา้แห่งความรกั ซึ่งหลายคนที่อยากสมหวงัในความรกัต้องมาที่ศาล
เจา้แห่งนี้ และสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นสถานที่ถ่ายทําละครเรื่องกลกโิมโนอกีด้วย ได้เวลา
อนัสมควร นําท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดันางาซากิ อดตีเมอืงท่าที่ประเทศญี่ปุ่นใชใ้น
การตดิต่อการคา้และแจรญิสมัพนัธไมตรกีบัชาวต่างชาต ิอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่ย่านไช
น่าทาวน์ ย่านชมุชนชาวจนีทีม่อีายุเก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุน่ก่อตัง้เมื่อศตวรรษที ่17 และเป็น
เพยีงแห่งเดยีวทีย่งัคงมสีถาปตัยกรรมแบบจนีแท้ๆ  หลงเหลอือยู่ มทีัง้ซุ้มประตูทางเขา้
ทีส่วยงามโดดเด่น รวมทัง้อาคารบา้นเรอืนแบบจนีดัง้เดมิ อสิระให้ท่านได้เลอืกชมและ
เลอืกซื้อสนิคา้ในย่านนี้ ซึ่งท่านสามารถพบเหน็ได้ตลอดเส้นทางตามอธัยาศยั จากนัน้
นําท่านขึน้กระเช้าเดินทางสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ (Mt.Inasayama) สถานที่
ชมววิกลางคนืทีต่ดิอนัอบัหนึ่งในสามววิกลางคนืทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุน่   

คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม MARINE WORLD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี นางาซากิ >> สวนโกลฟเวอร ์>> สะพานแว่นตา >> อิสระท่องเท่ียวในเมืองนางาซากิ 

 
 
 
 
 
 

**ใช้รถรางสาธารณะในการเดินทางท่องเท่ียว** 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ “สถานีซูกิมาชิ” เพ่ือนัง่รถรางสู่ “สถานีโออรุะเทน็ชูโดชิตะ” นํา

ท่านชมสถานทีท่่องเทีย่วอนัเลื่องชื่อของเมอืงที่ สวนโกลฟเวอร ์สร้างโดยคหบดชีาว
องักฤษทีเ่ขา้มาคา้ขายและซื้อที่บรเิวณภูเขาอยู่รมิอ่าวของเมอืงนางาซากิ บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวนัตกและจดัแสดงเรื่องราวประวตัิความเป็นมา
เกี่ยวกบับ้านและบุคคลต่างๆ รวมถงึสวนดอกไม้ที่ผลดัเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล
อย่างสวยงาม รวมถงึประวตัขิองมาดามบตัเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลบัมาของคนรกั
อย่างซื่อสตัย ์จนมผีูนํ้ามาสร้างเป็นบทละครชื่อดงั เรื่องมาดามบตัเตอร์ฟลาย จากนัน้
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นําท่านชม สะพานเมงาเนะบาชิ เนื่องจากเมอืงนางาซากิมแีม่น้ํานากาชมิะไหลผ่าน
กลางเมือง ทําให้มสีะพานหนิทอดขา้มแม่น้ําหลายช่วง แต่สะพานหนิที่โดดเด่นที่สุด
เหน็จะเป็นสะพานเมงาเนะบาช ิสะพานโคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน้ําเป็นวงคลา้ยกบั
รูปแวน่ตา ซึ่งเป็นสะพานหนิทีม่คีวามเก่าแก่มากทีสุ่ดในญี่ปุน่ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลนิกบับรรยากาศความสวยงามของเมอืงนางาซากติาม

อธัยาศยั โดยในเมอืงนางาซากนิัน้มแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวดัจนีโบราณ
อย่างวดัโซฟุคุจ,ิ โบสถอ์ุราคาม ิโบสถ์ที่สร้างขึน้มาใหม่หลงัจากที่โดนระเบดิไปในช่วง
สงครามโลกครัง้ที2่, พพิธิภณัฑเ์ดจมิ่า สถานทีจ่ําลองเกาะเลก็ๆ ในอดตีที่ทางญี่ปุ่นกัน้
ไวใ้หส้ําหรบัชาวต่างชาตอิยู่อาศยัในชว่งปิดประเทศ หรอืท่านสามารถเดนิชอ้ปป้ิงทีย่่าน 
ทสกึมิาจ ิถนนชอ้ปป้ิงที่มรี้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องสําอางค์ ร้านรองเท้า 
ดงกโิฮเต ้รา้นแบรนดเ์นมมอืสอง ฯลฯ 

 คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม MARINE WORLD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้า            นางาซากิ >> ฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> ช้อปป้ิงย่านเทนจินและคาแนลซิต้ี 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. เดนิทางสู่ จงัหวดัฟคุโุอกะ เมอืงใหญ่อนัดบัที่ 8 ของญี่ปุ่น เคยได้รบัการโหวตให้เป็น

หนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกมาแล้ว นัน่เป็นเพราะฟุคุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มี
บรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอซากา้ ถนนหนทางกวา้งขวาง มี
แม่น้ําไหลผา่นตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมอืนจะเป็น
เอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแลว้ นําท่านนมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับ
รอ้ยแห่งในญี่ปุน่ ศาลเจา้ดาไซฟุ นบัเป็นหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ําคญัทีสุ่ด ศาลเจา้แห่งนี้เป็น
ทีส่ถติยข์องเทพเจา้แห่งความรู ้ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะ
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มนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจดัให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าใน
ญี่ปุน่ทีไ่ม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปจัจุบนัเป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 
ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรูีปป ัน้ววัเทพเจา้นอนอยู่ในสภาพทีม่นัวบัโดยชาวญี่ปุน่มคีวามเชื่อ
กนัวา่หากไดลู้บไลบ้รเิวณหวัและเขาของววัจะทําใหห้ายจากอาการเจบ็ปว่ย จะมแีต่โชค
ดเีขา้มา และประสบความสําเรจ็ในเรื่องของการเรยีน  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านสู่ เทนจิน มอลล์ ย่านชอ้ปป้ิงและย่านธุรกจิที่ใหญ่ที่สุดในเกาะควิชู ซึ่งเตม็ไป

ด้วยร้านเสื้อผา้และภตัตาคารมากมาย ให้ได้เพลิดเพลนิจบัจ่ายซื้อของตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําท่านสู่ คาแนล ซิต้ี ย่านฮากาตะ ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ์ที่มทีุกอย่างเกี่ยวกบั
ความบนัเทงิรวบรวมไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้แบรนด์ดงั ร้านอาหาร ราเมงสเตเดี้ยม 
โรงภาพยนตร ์โรงแรมหรู และเวทแีสดงโอเปร่ารมิน้ําสําหรบันกัท่องเทีย่วทีส่นใจ  

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม COMFORT HOTEL HAKATA หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG649 
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทาง 
27 ธนัวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
ตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเ ล่ือนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั 
เดก็อายตุํา่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุเพียง
ครึ่งเดียว 
6. ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17 สิงหาคม 2560 และท่านตอ้งชาํระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่  
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ราคาท่านละ 49,900.-บาท 26,300.-บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,900.-บาท 23,900.-บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 37,500.-บาท 19,900.-บาท 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-บาท 9,900.-บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า -แจ้งออก 

สําหรบัท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร- เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 
4. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
5. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 
เงื่อนไขการชาํระเงิน:    กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 21 วนั

ทาํการ หากไมช่าํระตามกาํหนด บริษทัสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจองของท่าน 
 

การยกเลิก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทัง้หมด 

 
หมายเหตุ :   
1.  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / 
ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่
อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคืนเงนิมดัจํา หรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อ
ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาดและ

สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 
 


