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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั  
โดยสายการบินไทย สู่เมืองเซนได  ฮิราอิซูมิ  มตัสึชิม่า  

เย่ียมชมวิหารทองคาํท่ีฮิราอิซูมิ  ล่องเรอืชมอ่าวมตัสึชิม่า และเพลิดเพลินไปกบั
ธรรมชาติอนัสมบรูณ์  ช้อปป้ิงแบรนดด์งัและสินค้าญ่ีปุ่ นอีกมากมาย 

แช่ออนเซน  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง   09-13 / 16-20 / 30พ.ย.-04ธ.ค.2562 

                                    07-11 / 14-18 ธ.ค.2562 
วนัแรก            สนามบินสวุรรณภมิู 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได ภมิูภาคโทโฮค ุประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
                      เท่ียวบินท่ี TG626 
 

วนัท่ีสอง          สนามบินเซนได - ฮิราอิซูมิ - วดัจซูนจิ - ล่องเรือหบุเขาเกวบิเค - หบุเขานารโูกะ 
                         - นารโูกะออนเซน 

07.30 น. เดินทางถงึสนามบินเซนได จงัหวดัมิยางิ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศลุกากรแล้ว  นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองฮิราอิซูมิ จงัหวดัอิวาเตะ เพือ่
นําทา่นชมความสวยงามของวหิารทองคาํทีว่ดัจซูนจิ วดัแหง่น้ีสรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.850 
โดยพระเอนนิน โดยมทีา่นคโิยฮริะ ผูนํ้าตระกลูโอช ูฟูจวิาระ เป็นผูร้เิริม่ขยายวดัใหใ้หญ่
ขึน้ ในสมยันัน้มอีาคารและเจดยีม์ากกวา่ 40แหง่ และมนีกับวชมากกวา่ 300รปู ทา่นคิ
โยฮริะตัง้ใจจะสรา้งวดัแหง่น้ีขึน้เพือ่ราํลกึถงึดวงวญิญาณของผูท้ีเ่สยีชวีติในศกึสงคราม
ภายในแควน้ทีม่มีาอยา่งยาวนาน ภายในวดัมอีาคารทีถู่กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของชาติ
แหง่แรกนัน่คอื วิหารทองคาํ หรอืคงจคิโิด วหิารทีถ่กูเคลอืบดว้ยทองคาํทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร ประดบัตกแต่งดว้ยเปลอืกหอยอยา่งปราณตี ภายในประดษิฐานองค์
พระพทุธรปู แสดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิรุง่เรอืงของเมอืงฮริาอซิมูใินสมยันัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเปลี่ยนอิริยาบถมาล่องเรือชมวิวท่ีเกวบิเค หุบเขาโขดหินขนาดใหญ่ที่มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 100 ปี โดยทีเ่กวบเิคนัน้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งเดยีวใน
ญี่ปุ่นที่ใช้เรอืถ่อด้วยไม้พายเพยีงอนัเดยีวตลอดการเดนิทาง ในระหว่างการล่องเรอื 
ท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพของสองขา้งทางทีส่วยงามน่าประทบัใจ จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางสู่ หบุเขานารโูกะ หน่ึงในหุบเขาทีส่วยทีสุ่ดในภูมภิาคโทโฮคุ นําท่านชม
ววิทวิทศัน์ของหบุเขารวมทัง้สะพานโอฟุคาซาวา่ทีบ่รเิวณศาลานารโูกะเคยีว  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ในโรงแรมท่ีพกั 



 

 

          ***หลงัมือ้อาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีสาม          นารโูกะ - ยามากาตะ  - กินซนัออนเซน  - มตัสึชิม่า - วดัซุยกนัจิ -  
                         ล่องเรือชมอ่าวมตัสึชิม่า - มิตซุยเอาทเ์ลต็ - เซนได 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองยามากาตะ เพื่อพาท่านชม กินซนัออนเซน เมอืงน้ําพุรอ้นที่

ในอดตีเคยเป็นเหมอืนแรเ่งนิมาก่อน แต่เน่ืองจากกาลเวลาผา่นไป เหมอืงแรไ่ดปิ้ดตวัลง
และถูกพฒันามาเป็นเมอืงน้ําพุร้อนที่มคีวามสวยงามติดอนัดบัต้นๆ ของญี่ปุ่น ด้วย
บรรยากาศของอาคารบา้นเรอืนแบบญี่ปุ่นโบราณ ทีถู่กอนุรกัษ์เอาไวเ้ป็นอย่างด ีทําให้
กนิซนัออนเซนดูมเีสน่หน่์าค้นหาและน่าหลงใหลเป็นอย่างยิง่ กนิซนัอออนเซนแห่งน้ี 
ถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทําละครและภาพยนตรย์อ้นยุคมากมาย ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดไดแ้ก่เรื่อง 
“โอชิน”  จากนัน้ นําท่านออกเดนิทางสู ่เมืองมตัสึชิม่า นําท่านเขา้ชม วดัซุยกนัจิ วดั
ที่ได้รบัการยกย่องให้เป็นสมบตัิของชาติและเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่สําคญัของ
ประเทศ วดัแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.828 และเน่ืองจากวดัซุยกนัจิถูกสร้างขึ้นมา
ในช่วงยุคสมยัสงครามอนัยาวนาน ทําใหเ้ราไดเ้หน็ถงึโครงสรา้งที่แปลกตาไปจากวดั
ทัว่ๆไป อาทเิช่น หอสงัเกตการณ์หรอืทางเดนิทีส่รา้งขึน้เพื่อใหส้ามารถรูไ้ดว้่ามผีูบุ้กรุก 
ซึง่ปกตเิราจะพบโครงสรา้งแบบน้ีไดต้ามปราสาทต่างๆในญีปุ่น่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านล่องเรือรบัลมชมอ่าวมตัสึชิม่า ทีม่เีกาะน้อยใหญ่กว่า 260 เกาะ เรยีงรายกนั

อยู่ในทอ้งทะเล ลกัษณะเกาะเป็นแบบหนิขาวปกคลุมไปดว้ยต้นสน เมื่อผสมผสานกบั
น้ําทะเลสฟ้ีา เกดิเป็นทศันียภาพที่งดงาม โดยในปีค.ศ. 2013 อ่าวมตัสชึมิ่าเคยไดร้บั
รางวลั “อ่าวท่ีงดงามท่ีสดุในโลก” และยงัตดิอนัดบั 1 ใน 3 จุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุใน
ญีปุ่น่อกีดว้ย จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งั ราคาด ีทีมิ่ตซุยเอาทเ์ลต็ 
ปารค์เซนไดพอรท์ ที่น่ีมแีบรนด์สนิค้าหลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อกว่า 120 รา้น 
อาทเิช่น COACH, MICHAEL KORS, GAPS, adidas, Reebok, NIKE, ASICS, 
Onitsuka Tiger, UNDER ARMOUR, LE CREUSET ฯลฯ   ไดเ้วลาอนัสมควร นํา
ท่านเดนิทางสู่ เมืองเซนได เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของ
ภมูภิาคโทโฮคุ มปีระชากรอาศยัอยูร่าวๆหน่ึงลา้นคน  เมอืงเซนไดก่อตัง้โดยไดเมยีวดา
เตะ มาซามุเนะ  ภายในตวัเมอืงมกีารปลูกตน้เซลโคว่าเรยีงรายทอดยาวตลอดเสน้ทาง 
และมสีวนสาธารณะอยู่มากมาย จงึทําให้เมอืงเซนไดได้รบัสมญานามว่า “เมอืงแห่ง
ตน้ไม”้ 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 



 

 

 
 

วนัท่ีส่ี              เซนได - ปราสาทอาโอบะ - วดัไดคนันอน (เจ้าแม่กวนอิม) - ช้อปป้ิงย่านอิจิบงัโจ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทอาโอบะ หรอื ปราสาทเซนได ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1601 

โดยท่านดาเตะ มาซามุเนะ แมว้่าในปจัจุบนั ตวัปราสาทจะไม่หลงเหลอืแลว้ แต่ยงัคง
หลงเหลอืกําแพงหนิและประตูทีถู่กบูรณะขึน้ใหม่อกีครัง้ โดยจากบรเิวณซากปราสาท 
ท่านสามารถชมววิทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงเซน็ไดได ้จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ วดั
ไดคนันอน หรอืวดัเจา้แมก่วนอมิ ทีม่อีงคเ์จา้แมก่วนอมิสงู 100 เมตร เป็นองคป์ระธาน 
โดยสามารถเขา้เยีย่มชมภายในรปูป ัน้ได ้ภายในม ี12 ชัน้ สามารถชมววิเมอืงเซนไดได้
อยา่งทัว่ถงึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงย่านอิจิบงัโจ แหล่งช้อปป้ิงชื่อดงัของเมอืงเซนไดและเป็น

ย่านชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคโทโฮคุ ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ รา้น
ขายยา รา้นรอ้ยเยน รา้นอาหาร ฯลฯ  

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีห้า              สนามบินเซนได - สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 ออกเดินทางสู่สนามบินเซนไดเพ่ือทาํการเชค็อิน 
11.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG627 
16.05 น. เดินทางสนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง   09-13 / 16-20 / 30พ.ย.-04ธ.ค.2562 

                                    07-11 / 14-18 ธ.ค.2562 

**ราคารวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครื่องบิน** 
 

 

หมายเหต ุ
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผูเ้ดนิทางมไีม่ครบตาม
จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใช้ตัว๋ฯเดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เน่ืองจากการ
กําหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยูก่บัการกาํหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัฯขณะเดนิทาง อาทเิช่นรา้นอาหาร สถานที่
ทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารในสว่นนัน้ให ้
 
 
 

อตัราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตัว๋เครือ่งบิน ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 34,900.- 22,600.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 31,500.- 20,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 26,300.- 16,900.- 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่น้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ทา่น 
3. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณหีอ้งพกั

สาํหรบั 3 ทา่น บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคูแ่ลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่นใหไ้ด ้จาํเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ทา่น  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000.-บาท ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสขุภาพระหวา่งการเดนิทาง) 
**เดก็อายตุํา่กว่า 1 ปีและผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึง่เดียว** 

     7.   คา่ภาษน้ํีามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 มิถนุายน 2562 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่เตมิใน   
          กรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่า่นไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
    
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด  
5. คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตรินุแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์ 



 

 

7. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
8. ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชาํระมดัจาํทา่นละ 15,000.-บาท  
2. กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ กรณุาชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
คา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุป๊ออกเดนิทางในชว่งวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เชน่ เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกาํหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาลาํ) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจาํและคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณ ี

4. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณ ี

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณ ี
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิคา่ตัว๋และคา่ทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณ ี

 
หมายเหต ุ
 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนื
เงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 



 

 

2. ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื่อ
ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะ
ได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิชน่คา่โรงแรม คา่รถรบัสง่ไปสนามบนิ คา่อาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทฯได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประการ 
 

 


