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มิยาซากิ – คาโกชิมะ – ฟคุโุอกะ 
วีทีจี ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกบัสายการบินไทยสู่ ฟกุโุอกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ 

 

มิยาซากิ ช่องเขาทาคาชิโฮะ สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามสดุมหศัจรรย์ 
 ศาลเจ้าอะมาโนะ อิวะโตะ & ถ า้อะมาโนะ ยาสุกาวาระ ศาลเจา้ศกัดิส์ทิธิซ์ึง่ตัง้อยู่ใกลก้บัถ ้าอะมา

โนะ ยาซกุาวาระ ผูค้นมาทีน่ี่เพื่อสกัการบชูาเหล่าเทพและขอพร 
 เกาะอาโอชิมะ & ศาลเจ้าอาโอชิมะ เกาะที่ได้ฉายาว่าสะพานซกัผ้าของยกัษ์ และเกี่ยวพนักบั

ความรักในเทวต านานของญี่ปุ่ น จึงเชื่อต่อๆ กันมาว่าหากมาขอพรที่ศาลเจ้าของเกาะนี้จะมี
ความส าเรจ็เรื่องความรกัและการแต่งงาน  

 ศาลเจ้าอุโดะ จุดเด่นของศาลเจา้ คอื หนิรูปร่างคลา้ยเต้านมบนผนังถ ้าซึง่หากใครไดด้ื่มน ้าทีห่ยด
จากหนิจะท าใหส้มหวงัเรื่องบุตร ผูค้นนิยมมาทีน่ี่เพื่อขอพรใหช้วีติคู่ยนืยาว 

คาโกชิม่า นัง่เรอืเฟอรร์ีสู่ ่เกาะซากรุะจิมะ ชมความสวยงามและความยิง่ใหญ่ของภูเขาไฟซากุระจมิะ ซึง่เป็น
ภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท, ศาลเจ้าคิริชิมะ ศาลเจา้ที่เชื่อกนัว่าเป็นทีส่ถติย์ของเทพเจ้าอามาเทราสึ, 
ทะเลสาบอิเคดะ ทะเลสาบที่ใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคควิชู, สวนเซน็กงั เยีย่มชมสวนสวยสไตลญ์ี่ปุ่ น, 
อสิระชอ้ปป้ิงย่านถนนเทน็มงคงั และทดลองนัง่รถไฟชินคนัเซน  

ฟกุโุอกะ สนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที ่ย่านเทน็จินและคาแนล ซิต้ี 
 
 

ก าหนดการเดินทางปี 2560 
10-15 / 18-23 ตลุาคม / 31ตลุาคม-5พฤศจิกายน 
7-12 / 14-19 / 30 พฤศจิกายน – 5 ธนัวาคม 
5-10 / 6-11 ธนัวาคม 
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วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมิู  

 

 

 
วันที่สอง สนามบนิฟุคุโอกะ –  มิยาซากิ – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – ศาลเจ้าอามาโนะ อวิาโตะ – ถ า้ยาสุกาวาระ– 

อาโอชิมะ 

 

 

 

 

 
 

21.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ที ่4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคาน์เตอร ์D 
เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางและผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคุโอกะ เกาะควิช ูประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 
08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟุคุโอกะ เกาะควิชู หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านออก

เดนิทางสูจ่งัหวดัมยิาซาก ิเมอืงทีท่่านจะตอ้งหลงมนตเ์สน่หธ์รรมชาตทิีส่วยงามและอากาศบรสิทุธิ ์  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮะ(Takachiho Gorrge) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัมยิาซาก ิซึง่ช่องเขานี้เกดิจากการก่อตวัของลาวาเมื่อครัง้ภูเขาไฟ
อาโสะทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัคุมาโมโตเ้กดิการปะทุ หลงัจากนัน้ไดถู้กกดัเซาะโดยแม่น ้าโกคาเสะเรื่อยมา
จนกลายเป็นช่องเขาทีท่ ัง้สองฝัง่มคีวามสงูโดยประมาณ 80-100 เมตรเลยทเีดยีว โดยสถานทีแ่ห่งนี้
ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นอุทยานแห่งชาติ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสกัการะ ศาลเจ้าอามาโนะ    
อิวาโตะ (Amano Iwato Shrine) หรอืทีทุ่กคนรูจ้กัในนาม ”ถ ้าแห่งเทพดวงอาทติย”์ เนื่องจากตาม
ต านานเรื่องเล่าของชาวญี่ปุ่ น สถานทีแ่ห่งนี้เคยเป็นทีห่ลบซ่อนของเทพอามาเทราส(ึเทพแห่งดวง
อาทติย)์ ท าใหโ้ลกเกดิความมดืมดิ และหากเดนิเขา้ไปทางดา้นหลงัศาลเจา้อกีไม่ไกลท่านจะไดพ้บ
กบั ถ า้ยาสุกาวาระ (Yasugawara Cave) เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัเนื่องจากตามต านาน
ไดก้ล่าวไวว้่าเหล่าทวยเทพใชใ้นการประชุมหารอืถงึวธิกีารทีจ่ะท าใหเ้ทพอามาเทราสอึอกมาจากถ ้า
เพื่อทีจ่ะใหโ้ลกกลบัมาสว่างอกีครัง้หนึ่ง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอาโอชมิะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม AOSHIMA GRAND หรอืระดบัเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
                               จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแรแ่ล้ว  

จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
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วันที่สาม อาโอชิมะ - ศาลเจ้าอาโอชิมะ - ศาลเจ้าอุโด - คาโกชิมะ - ศาลเจ้าคิริชิมะ - อิบุทสกึ ิ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
08.00 น.  ออกเดนิทางสู่ เกาะอาโอชิมะ โดยนัง่เรื่อประมาณ 15 นาท ีเกาะอาโอชมิะเป็นเกาะขนาดเลก็ ที่มี

ความยาวล้อมรอบเกาะเพยีง 1.5 กโิลเมตร แต่มีความหลากหลายของพนัธุ์พชืเขตรอ้น เช่น ต้น
หมาก ตน้ปาลม์จนีฯ โดยรอบๆ เกาะมกีารกดักร่อนจากคลื่นซึง่ท าใหเ้กดิเนินหนิลกัษณะเป็นคลื่นที่
เรยีกว่า "โอนิโนะเซน็ตะคุอติะ" (กระดานซกัผา้ของยกัษ์) และทางตอนใต้ของเกาะจะม ีศาลเจ้าอา
โอชิมะ (Aoshima Shrine) ทีม่สีสีนัสวยงามตัง้อยู่ ศาลเจา้แห่งนี้ถูกสรา้งเพื่ออุทศิแด่เทพเจา้สาม
องค ์คอื ฮโิกโฮโฮเดม ิโนะ มโิกโต, โตโยตามาฮเิม โนะ ไมโกโต และ ชโิอซซึ ึโนะ โอกาม ิเทพเจา้
เหล่าน้ีเป็นทีรู่จ้กักนัส าหรบัการใหพ้รเรื่องการแต่งงาน การคลอดทีป่ลอดภยั และการเดนิทางบนบก
และทางทะเลทีป่ลอดภยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้าอุโด (Udo Shrine) ศาลเจา้แห่งนี้ตัง้อยู่
ทางตอนใต้ของเมอืงมยิาซาก ิถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1950 ความโดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คอืการ
สร้างศาลเจ้าอยู่ในถ ้าที่มีหน้าผาติดทะเล เมื่อออกไปด้านนอกถ ้า ท่านสามารถดื่มด ่ าชื่นชม
ทศันียภาพของทอ้งทะเลทีท่อดยาวสดุสายตา ศาลเจา้แห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อบชูาเทพนินิกโินะ มโิกโตะ  

  และจุดเด่นของศาลเจา้แห่งนี้คอืมหีนิรูปร่างคลา้ยเต้านมบนผนังถ ้า ซึง่หากใครไดด้ื่มน ้าทีห่ยดจาก
หินจะท าให้สมหวงัเรื่องบุตร ผู้คนนิยมมาที่นี่เพื่อขอพรให้ชีวิตคู่ยืนยาว ให้มีบุตรและคลอดง่าย 
ขอใหเ้ดก็มสีุขภาพแขง็แรงและปลอดภยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่ คิริชิมะ มพีืน้ที่
ตัง้อยู่ระหว่างจงัหวดัมยิาซากแิละจงัหวดัคาโกชมิะ อกีทัง้ยงัเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตภิูเขา
ไฟ คริชิมิะ-คโินโควงั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เขา้สกัการะ ศาลเจ้าคิริชิมะ (Kirishima Shrine) ศาลเจา้ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นทีส่ถติยข์องเทพเจา้อามา

เทราส ึภายในอาคารศาลเจา้ทัง้หมดเป็นสแีดง เพื่อสือ่ถงึความเป็นเทพแห่งพระอาทติย ์ศาลเจา้แห่ง
นี้ผ่านการบูรณะขึ้นมาใหม่หลายครัง้ เนื่องจากถูกท าลายโดยการระเบิดของภูเขาไฟ ได้เวลาอนั
สมควรน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กับรเิวณอบิุทสกึ ิ
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม IBUSUKI KAIJO หรอืระดบัเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
                               จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะ

ท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 **ภายในโรงแรมมีบริการอาบทรายรอ้น เน่ืองจากบริเวณน้ีอยู่ใกล้กบับริเวณภเูขาไฟ จึงท า

ให้ทรายบริเวณน้ีอุดมไปด้วยแรธ่าตุมากมาย เหมาะส าหรบัการอาบทรายร้อนแทนการแช่
น ้ารอ้นเหมือนภมิูภาคอ่ืนๆ (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของรายการทวัร)์** 
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วันที่สี่ อิบุทสกึิ - ทะเลสาบอิเคดะ - น่ังเรือสู่เกาะซากุระจิมะ - จุดชมวิวภเูขาไฟซากุระจิมะ - สวนเซน็กัง -    

ช้อปป้ิงบริเวณถนนเทมมงคัง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ (Ikeda Lake) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวช ู

หากวดัจากระยะทางรอบทะเลสาบแลว้ จะมรีะยะทางถึง 15 กโิลเมตร และมจีุดที่ลกึที่สุดถึง 233 
เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนี้เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟท าใหพ้ืน้ดนิยุบตวั และก่อใหเ้กดิน ้าท่วม
ขงัเรื่อยมาจนกลายเป็นทะเลสาบ จากบรเิวณน้ี ท่านสามารถเกบ็ภาพความงามของภูเขาไฟไคมงดา
เกะได ้อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจบรเิวณทะเลสาบ จากนัน้ออกเดนิทางสูท่่าเรอืคาโกชิ
มะ เปลีย่นบรรยากาศนัง่เรอืเฟอรร์ี่เพื่อเยี่ยมชม เกาะซากรุะจิมะ โดยใช้เวลานัง่เรอืประมาณ 15 
นาท ีน าท่านชมความสวยงามและความยิง่ใหญ่ของภูเขาไฟซากุระจมิะ ซึง่เป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่
สนิท ภูเขาไฟแห่งนี้มยีอดเขา 3 ยอด คอื คติาดาเกะ(Kita-dake) ทีส่งูที่สุดที ่1117 เมตร, นาคาดา
เกะ(Naka-dake) ที่สูงรองลงมา 1,060 เมตร และมนิามดิาเกะ(Minami-dake) ที่สูงน้อยที่สุดเพยีง 
1,040 เมตร แต่เป็นยอดเขาที่ยงัปะทุอยู่มากที่สุด ในอดีตก่อนการระเบิดครัง้ใหญ่ในปีค.ศ.1914 
ภูเขาไฟแห่งนี้จะเป็นเกาะอยู่ใกล้ๆ กบัอ่าวคาโกชิมะ แต่ผลจากการที่ภูเขาไฟระเบิดท าให้ลาวา
จ านวนมหาศาลทะลกัออกมาจนเกาะแห่งนี้เชื่อมต่อกบัแหลมโอซุม ินอกจากการชมภูเขาไฟแลว้ ยงั
มสีถานที่ทีน่่าสนใจทีอ่ยู่ใกล้ๆ กบัท่าเรอืเฟอรร์ี ่เช่น ทางเดนิศกึษาธรรมชาติ , บ่อน ้าพุรอ้นส าหรบั
แช่เท้าที่มคีวามใหญ่ถึง 100 เมตร และพิพิธภัณฑ์ของภูเขาไฟซากุระจมิะ ได้เวลาสมควรนัง่เรอื
เฟอรร์ีก่ลบัสูท่่าเรอืคาโกชมิ่า 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนเซ็นกงั (Sengan Garden) โดยสวนแห่งนี้เป็นของตระกูลชมิะทส ึถูกสรา้ง

ขึน้ในปีค.ศ.1658 ภายในสวนตกแต่งเอย่างสวยงาม เรยีบง่ายแต่มเีสน่ห์ตามแบบฉบบัสวนสไตล์
ญีปุ่่ นทีม่คีวามหมายลกึซึง้องิปรชัญาในการจดัสวน บรเิวณนี้ท่านสามารถชมววิภูเขาไฟซากุระจมิะ
ไดอ้กีเช่นกนั จากนัน้เดนิทางสู่ใจกลางเมอืงคาโกชมิะ เพื่อใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงย่าน
ถนนเทมมงคงั (Temmonkan Shopping Street) ย่านการคา้ทีม่สีนิคา้หลากชนิดใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 
รวมถงึรา้นอาหารทอ้งถิน่แสนอร่อยกอ็ยู่บรเิวณน้ีเช่นกนั 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KAGOSHIMA TOKYU REI หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
 



P a g e  | 5 

 

UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D4N BY TG ON OCTOBER – DECEMBER 2017 

วันที่ห้า คาโกชิมะ - สถานีรถไฟคาโกชมิะ-ชูโอ - น่ังรถไฟหวักระสุนสู่ฮากาตะ -ฟุคุโอกะ - สถานีฮากาตะ -     

ช้อปป้ิง คาแนล ซติี ้- ช้อปป้ิง เทนจนิ มอลล์ 

 

 

 

 

 

วันที่หก สนามบนิฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่สถานีรถไฟ คาโกชิมะ-ชูโอ (Kagoshima Chuo Station) เพื่อนัง่รถไฟชินคนัเซ็น

หรอืรถไฟหวักระสนุ มุ่งหน้าสูจ่งัหวดัฟุคุโอกะดว้ยความเรว็สงูสดุ 240 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่านคาแนล ซติี ้(Canal City)  

ศูนย์รวมร้านค้ากว่า 250 ร้านและร้านอาหารมากมายไว้ด้วยกัน รวมถึงราเม็ง สเตเดียม ที่ซึ่ง
รวบรวมรา้นราเมง็ขึน้ชื่อมากมายจากหลากหลายพืน้ที ่รวมไปถงึ 
ราเมง็สไตลฟุ์คุโอกะหรอืทีเ่รยีกว่า “ฮากาตะราเมง็” โดยภายใน 
อาคารมกีารจ าลองคลองเลก็ๆ ไหลผ่านตรงกลางอาคาร จากนัน้ 
ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงกนัต่อที่ย่านเทน็จนิ (Tenjin Mall) ย่านช้อปป้ิงและย่านธุรกจิที่ใหญ่ทีสุ่ดใน
เกาะควิช ูซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้บตูกิและภตัตาคารมากมาย ใหไ้ดเ้พลดิเพลนิจบัจ่ายซือ้ของตาม
อธัยาศยั 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม CANAL CITY WASHINTON หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  
11.35 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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ก าหนดการเดินทางปี 2560 
10-15 / 18-23 ตลุาคม / 31ตลุาคม-5พฤศจิกายน 
7-12 / 14-19 / 30 พฤศจิกายน – 5 ธนัวาคม 
5-10 / 6-11 ธนัวาคม 

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ 
หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่
ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั 
เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตเุพียงครึง่เดียว 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่28 มิถนุายน 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง 

สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่  
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 60,900.-บาท 41,900.-บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 54,800.-บาท 37,700.-บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 45,600.-บาท 31,400.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-บาท 9,900.-บาท 



P a g e  | 7 

 

UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D4N BY TG ON OCTOBER – DECEMBER 2017 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและค่าแจง้เขา้-แจง้ออก ส าหรบัท่านที ่

ถอืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
5. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน  :    กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง   

  21 วนัท าการ หากไม่ช าระตามก าหนด บริษทัสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจองของท่าน 
 
การยกเลิก :  กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  
โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีส่ดุ 
ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย /  
เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิ 
เทีย่วบนิ  ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางสว่น  นอกจากน้ี  ทางบรษิทัขอ 
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมื่อทางสายการบนิ  
และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาดและ 
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 
 


