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   VTG ขอนําท่านบินตรงสู่เมืองฮิโรชิม่า  
 โดยสายการบินนกแอร ์ 

**ฮิโรชิม่า –โอคายาม่า** 
ฮิโรชิม่า สวนสนัตภิาพอนุสรณ์สถานที�จะทาํใหทุ้กคนตระหนกัถงึภยัรา้ยจาก 

สงคราม อิทสึคชิุม่า เกาะศกัดิ #สทิธิ #ซึ�งเป็นที�อยูข่องเทพเจา้ โดดเดน่ดว้ยเสา
โทรอิทิี�ตั ,งอยูก่ลางนํ,า, อิออน มอลล ์ชอ้ปปิ,งเกบ็ตกทั ,งของซื,อและของฝาก
ก่อนกลบัเมอืงไทย และอสิระเตม็วนั ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการทอ่งเที�ยวใน
เมอืงฮโิรชมิา่ 

โอคายาม่า ครุาชิคิบิคงั เยี�ยมชมยา่นประวตัศิาสตรข์องชุมชนรมิคลอง และอสิระให้
ทา่นชอ้ปปิ,งที� มิตซุยเอาทเ์ลทพารค์ครุาชิคิ 

 
กาํหนดการเดินทาง 
15-19 กมุภาพนัธ ์2563 

07-11 / 14-18 มีนาคม 2563 
 

วนัแรก             สนามบินดอนเมือง 

23.30 น. พร้อมกนัที9สนามบินดอนเมือง ชั :น 1 ประตทีู9 6 เคาน์เตอร ์1-8 เพื9อเตรียมตวั
เดินทาง และผ่านขั :นตอนการเชค็อิน โดยสายการบินนกแอร ์

 หมายเหต:ุสนามบินดอนเมอืงและสนามบินทุกแห่งทั 9วโลกอนุญาตให้นําของเหลวเจลและ
สเปรยติ์ดตวัขึ:น เครื9องได้ในปริมาณไม่เกิน100มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอดเท่านั:น มี
อาหารรอ้นและนํ:าดื9มบริการบนเครื9อง 

 

วนัที9สอง         ฮิโรชิม่า -โอคายาม่า –เมืองเก่าครุาชิคิ-มิตซุยเอาทเ์ลทพารค์ครุาชิคิ-ฮิโรชิม่า 

HEHA HIROSHIMA 5D3N BY DD 
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02.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮิโรชิม่า ประเทศญี9ปุ่ น โดยสายการบินนกแอร ์ เที9ยวบิน
ที9 DD3302  

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮิโรชิม่า ประเทศญี9ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและขั :นตอนศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอคายาม่า เพื�อเยี�ยม
ชม เขตเมืองเก่าคุราชิคิบิคงั ย่านประวตัศิาสตร์ที�มโีกดงัเก็บสนิค้า ที�อยู่อาศยั และ
บา้นโบราณสขีาว ถูกผสมผสานกบัวถิชีวีติยุคสมยัใหม่ไดอ้ย่างลงตวั เป็นหนึ�งในชุมชน
รมิคลองโบราณที�ถูกอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดจีนถงึปัจจุบนั อสิระใหท่้านเดนิเล่น และถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 

เที9ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั �นอสิระใหท่้านชอ้ปปิ�งที� มิตซุยเอาทเ์ลทพารค์ครุาชิคิ เป็นเอาทเ์ลท็มอลลท์ี�ใหญ่

ที�สุดในภูมภิาคชูโกกุ เป็นแหล่งรวมร้านค้าที�มชีื�อเสียงรวมทั ,งสินค้าแบรนด์ดงัทั ,งใน
ประเทศและต่างประเทศมากกว่า 171 ร้านค ซึ�งร้านค้าทั ,งหมดนี,รวมกนัอยู่ภายใต้
อาคารหนึ�งหลงัคา นอกจากนั ,นยงัมสีนิค้าประเภทกฬีากลางแจง้ รวมทั ,งสนิคา้อื�นๆอกี
มากมาย 
**เพื9อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื:อสินค้าอิสระรบัประทานอาหาร
เยน็ตามอธัยาศยั**  
นําท่านเข้าสู่ที9พกั โรงแรม 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที9สาม          อิสระท่องเที9ยวภายในเมืองฮิโรชิม่า 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระเตม็วนั ใหท่้านไดเ้ดนิทางสู่สถานที�ท่องเที�ยว หรอืแหล่งชอ้ปปิ,งต่างๆ โดยตวัท่าน
เอง 
สวนสนัติภาพ ฮิโรชิม่า สวนสาธารณะที�อดตีคอืจดุทิ,งระเบดิปรมาณู  
“ลติเติ,ล บอย” ในช่วงสงครามโลกครั ,งที� 2 ปัจจบุนัถูกฟื,นฟูสภาพขึ,นมาใหมเ่ป็น 
สวนสาธารณะที�มอีนุสรณ์ต่างๆ มากมาย เพื�อใหค้นยคุใหมต่ระหนกัถงึภยัรา้ยของการ 
ทาํสงคราม  
หออนุสรณ์ระเบิดปรมาณู (Atomic Dome) ซากอาคารซึ�งใน 
อดตีเคยเป็นศูนยจ์ดัแสดงสนิคา้อุตสาหกรรมประจาํเมอืงฮโิรชมิา่ มสีถาปัตยกรรมแบบ 
ยโุรป และไดร้บัความเสยีหายจากระเบดิปรมาณู ปัจจบุนัโครงสรา้งของอาคารยงัคง 
เหลอือยูแ่ละไดร้บัการขึ,นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996 เพื�อแสดงถงึ 
เจตนารมณ์ที�ไมต่อ้งการใหม้สีงครามเกดิขึ,นอกี 
 ปราสาทฮิโรชิม่า ที�ตั ,งอยูใ่กลส้ถานีรถไฟแห่งนี,นบัเป็นแหล่งท่องเที�ยวหา้มพลาดของ
การท่องเที�ยวฮโิรชมิ่าเลยกว็่าได ้โดยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ปราสาทของญี�ปุ่ น 
ที�นี�เคยไดร้บัความเสยีหายจากระเบดิปรมาณูกจ็รงิ แต่หลงัจากนั ,นกไ็ดถู้กบูรณะฟื,นฟู
จนกลบัมาอย่างครบสมบรูณ์เหมอืนกบัสภาพใน สมยัเอโดะเหมอืนเดมิ 
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สวนชุคเคเอน็ คอื สวนญี�ปุ่ นแทท้ี�มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี ภายใน
สวนจะบานสะพรั �งไปดว้ยดอกไมต้ลอดทั ,ง 4 ฤดกูาล 
 ถนนช้อปปิ: งฮนโดริ ถนนชอ้ปปิ,งที�ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกซื,อสนิคา้
ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นเสื,อผา้ กระเป๋ารองเทา้ หรอืของฝากจากเมอืงฮโิรชมิ่า  
HIROSHIMA OUTLET ภายในมรีา้นคา้ มากกว่า 200 รา้น นอกจากโซนจาํหน่าย
สนิคา้แฟชั �นของ แบรนดต่์างๆที�ไดร้บัความนิยม ทั ,งแบรนดช์ื�อดงั จาก ต่างประเทศและ
แบรนดญ์ี�ปุ่ น และยงัมโีซนอื�นๆใหบ้รกิาร เช่น โซนรา้นอาหารและฟู้ดคอรท์ซึ�งบรกิาร
ลกูคา้ไดร้าว 1,000 ที�นั �ง โซนบนัเทงิ ประกอบดว้ยโรงภาพยนตรล์านส เกต็นํ,าแขง็ และ
โบวล์ิ�ง เป็นตน้ 
และยงัมีสถานที9อื9นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกท่องเที9ยว 

เที9ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
คํ9า  อิสระอาหารคํ9าตามอธัยาศยั  

นําท่านเข้าสู่ที9พกั โรงแรม 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที9สี9               ฮิโรชิม่า - เกาะมิยาจิม่า -ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า-อิวาคนิุ  
                          สะพานคินไตเคียว-อิออน มอลล ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืขา้มฟากไปยงั เกาะมิยาจิม่า หนึ�งในสามสถานที�ที�มวีวิ 
ทวิทศัน์งดงามที�สุดของญี�ปุ่ น  ในอดตี ชาวญี�ปุ่ นเชื�อว่าเกาะแห่งนี,เป็นที�อยู่อาศยัของ
เหล่าทวยเทพ เป็นเกาะศกัดิ #สทิธิ #ที�หา้มคนธรรมดาเขา้และมกีวางเป็นผูส้ ื�อสารระหว่าง
มนุษยแ์ละสิ�งศกัดิ #สทิธิ # นําท่านเขา้สกัการะศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า ศาลเจา้เก่าแก่ที�ได้รบั
การขึ,นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996  ศาลเจา้แห่งนี,ถูกสรา้งขึ,นใหม้สี่วนหนึ�ง
ของอาคารยื�นลงไปในทะเล โดยมคีวามเชื�อว่านํ,าทะเลกเ็ป็นส่วนหนึ�งของพื,นดนิ ในช่วง
เวลาที�นํ,าขึ,นกจ็ะมองดูเหมอืนกบัศาลเจา้นี,ลอยอยู่กลางทะเล เกดิเป็นววิทวิทศัน์ที�สวย
สดงดงามและมเีอกลกัษณ์ไม่เหมอืนศาลเจา้อื�นๆ  สญัลกัษณ์เด่นของศาลเจา้แห่งนี,คอื
เสาโทรอิสิสีม้สงูใหญ่ที�ตั ,งอยูก่ลางทะเล 

เที9ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านชม สะพานคินไตเคียว เมอืงอิวาคุนิ เป็นสะพานโบราณที�ติดอนัดบั 1 ใน 3 

ของสะพานที�สวยที�สุดในญี�ปุ่ น โดยมลีกัษณะเป็นสะพานไม ้5 โคง้ ทอดขา้มแม่นํ,านิชกิิ
ไปยงัปราสาทอวิาคุนิ ใช้เทคนิคของช่างไมโ้บราณในการสรา้ง คอืการตอกเขา้ลิ�มแทน
การใช้ตะปู จากนั ,นเดินทางสู่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที�มสีินค้าหลากหลาย
รปูแบบใหท่้านไดเ้ลอืกซื,อ อาทเิช่น ของใชใ้นบา้น เครื�องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์าร์
เกต็ และรา้นอาหาร ฯลฯ 
**เพื9อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื:อสินค้าอิสระรบัประทานอาหาร
เยน็ตามอธัยาศยั** 
นําท่านเข้าสู่ที9พกั โรงแรม 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที9ห้า            ฮิโรชิม่า - สนามบินดอนเมือง  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮิโรชิม่า เพื9อเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบินนกแอร ์เที9ยวบิน
ที9 DD3303 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
*************************************************************************************************************** 

 
กาํหนดการเดินทาง 
15-19 กมุภาพนัธ ์2563 

07-11 / 14-18 มีนาคม 2563 

 

**ราคานี:รวมรายการทวัร ์ ค่าตั Uวเครื9องบิน** 
 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั �งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ�นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 0ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั �นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ 0ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั ;วเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื�อตั ;วเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ
กําหนดนํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ�นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�
เกดิขึ�น 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั Uว

เครื9องบิน 
ราคาไม่รวมตั Uวเครื9องบิน 

ราคาท่านละ 23,900.- 17,900.- 

สาํหรบัท่านที9ต้องการพกัเดี9ยว เพิ9มท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั �นให ้

อตัราค่าบริการนี�รวม 
 

1. ค่าตั ;วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 
2. ค่านํ�าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั ;วเครื�องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้�าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้�าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดนํ้�าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึ�น
เครื�องไดท่้านละ 1 ชิ�นเท่านั �น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 
-สายการบิน นกแอร ์ได้นํ�าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระถือขึ�นเครื*องได้
ท่านละ 1 ชิ�นเท่านั�น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายุตํ*ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ�นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ*งเดียว *** 
7. ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 09 มกราคม 2563 และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ ใน

กรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
 
อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ�ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
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5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 
ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

6. ค่านํ�าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกนํ�าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื*อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที9เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 

การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 0ในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 0ในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั Vวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื�อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิX ในการเปลี9ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั :งนี: ขึ:นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที9สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี9ปุ่ น / การนําสิ9งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื9อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที9ยวบิน ซึ9งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั :งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี:ทางบริษัทขอสงวนสิทธิX ในการ
เปลี9ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั :งนี: ขึ:นอยู่กบัอตัราแลกเปลี9ยนของเงิน
สกลุเยน 

 
2. ในกรณีที9เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
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ได้กต่็อเมื9อทางสายการบินและโรงแรมที9พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั:นให้แล้ว
เท่านั:น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ:นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิX ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที9เกิดขึ:นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที9ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื9อนไขต่างๆ ที9ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 
 

 


