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VTG ขอนําท่านสู่ดินแดน
สู่เมืองฟคุุ

ฟคุโุอกะ สกัการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ
นางาซากิ สวนสนัติภาพและ

สงครามโลกครั �งที�
มากมายที�ยา่น ไชน่าทาวน์
ภเูขาอินาสะ (Mt
ประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญี�ปุน่ของชาวต่างชาติ
สองช่วงที�สะทอ้นภาพผวินํ�าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแว่นตา

 ซากะ  ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ
  ชอ้ปปิ�งแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที� 

 
�อิ�มอรอ่ยกบั

 

ON JAN-MAR 2019 

 
 
 

 
 

 

 
 

นําท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุของประเทศญี1ปุ่ น โดยสายการบินไทย
สู่เมืองฟคุโุอกะ  ซากะ และนางาซากิ 

ศาลเจ้าดาไซฟ ุและสนุกกบัการเลอืกชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายที�
และพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื�อราํลกึถงึเหตุการณ์

สงครามโลกครั �งที� 2, เดนิชมบรรยากาศโดยรอบ พรอ้มเลอืกซื�อสนิคา้จากรา้นคา้
ไชน่าทาวน์, ดื�มดํ�ากบัทศันียภาพยามคํ�าคนืของเมอืงนางาซากิ

Mt. Inasayama), สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยที�มาพรอ้มกบั
ประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญี�ปุน่ของชาวต่างชาต,ิ สะพานเมงาเนะบาชิ
สองช่วงที�สะทอ้นภาพผวินํ�าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแว่นตา  

อินาริ สถานที�สาํคญัที�ถูกใชเ้ป็นสภานที�ถ่ายทาํละครเรื�อง
ชอ้ปปิ�งแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที� โทส ุพรีเมี1ยม เอาทเ์ลท็ 

อิ�มอรอ่ยกบับฟุเฟตข์าป�ู 
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โดยสายการบินไทย 

สนุกกบัการเลอืกชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายที� ย่านเทน็จิน 
อนุสรณ์สถานเพื�อราํลกึถงึเหตุการณ์

พรอ้มเลอืกซื�อสนิคา้จากรา้นคา้
คนืของเมอืงนางาซาก ิณ 

สวนสวยที�มาพรอ้มกบั
สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้

สถานที�สาํคญัที�ถูกใชเ้ป็นสภานที�ถ่ายทาํละครเรื�อง กลกโิมโน  
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กาํหนดการเดินทาง 
9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม 2562 
13-17 / 20-24 กมุภาพนัธ ์/ 27 กมุภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 2562 

6-10 / 13-17 / 20-24 มีนาคม 2562 
 
วนัแรก          สนามบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. พร้อมกนัที1สนามบินสวุรรณภมิู ชั Kน 4 ประตทีู1 2 เคาน์เตอร ์C เพื1อเตรียมตวั
เดินทาง และผ่านขั Kนตอนการเชค็อิน โดยสายการบินไทย  

 

วนัที1สอง         ฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> เทนจิน มอลล ์>> นางาซากิ >> ไชน่า ทาวน์ >> 
                        นั 1งกระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ 

 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี1ปุ่ น โดยสายการบินไทย 

เที1ยวบินที1 TG 648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี1ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและขั Kนตอนศลุกากรแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี�ป่น เคยไดร้บัการโหวตให้เป็นเมอืงที�น่าอยู่ที�สุดในโลกแห่งหนึ�งมาแลว้ นั �นเป็น
เพราะฟุกุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ที�มบีรรยากาศแบบสบายๆ ไมเ่ร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอ
ซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่นํ�าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิ
ถนน (Yatai) ซึ�งดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแลว้ นําท่านมนัสการ ศาล
เจ้าดาไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญี�ปุ่น ศาลเจา้ดาไซฟุ นับเป็นหนึ�งในศาล
เจ้าที�สําคญัที�สุด ศาลเจ้าแห่งนี�เป็นที�สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ�งมปีระวตัิความ
เป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที�ยวเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสาย
จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี�ปุน่ที�ไมค่วรพลาด อาคารศาลเจา้ที�เหน็ในปจัจุบนั
เป็นของที�สรา้งใหม่เมื�อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีูปป ั �นววัเทพเจา้นอนอยู่ใน
สภาพที�มนัวบัโดยชาวญี�ปุ่นมคีวามเชื�อกนัว่าหากได้ลูบไล้บรเิวณหวัและเขาของววัจะ
ทาํใหห้ายจากอาการเจบ็ปว่ย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความสําเรจ็ในเรื�องของการ
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เรยีน จากนั �นนําท่านสู่ ย่านเทน็จิน ซึ�งรายล้อมไปดว้ยหา้งสรรพสนิค้า อาคารขายเสื�อผ้า
แฟชั �น ธนาคารพาณิชย์สําคญั ออฟฟิศสํานักงาน ถอืเป็นแหล่งใจกลางเมอืงที�สําคญัของ
เมอืงฟุคุโอกะ  

เที1ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนางาซากิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์เมื�อครั �ง

อดตีเมอืงนี�ถอืเป็นเมอืงท่าที�มกีารตดิต่อคา้ขาย และแลกเปลี�ยนอารยะธรรมต่างๆ กบั
โลกตะวนัตกซึ�งมาเผยแพร่เขา้สู่ประเทศญี�ปุ่น นําท่านสู่ ไชน่าทาวน์ หรอืรูจ้กักนัในชื�อ
ไชน่าทาวน์ชินชิ เป็นไชน่าทาวน์ที�เก่าแก่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่น โดยถูกสร้างขึ�นใน
ศตวรรษที� 17 ในปจัจุบนัไชน่าทาวน์เมอืงนางาซากนีิ� โด่งดงัมากในเรื�องรา้นอาหารที�
อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื�อดงัอย่างราเมง็แชมเปี�ยน, จมัปง (Champon) ลกัษณะคลา้ย
ก๋วยเตีNยวราดหน้า ส่วนผสมมีทั �งกุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ�นปลา ถั �วงอก กะหลํ�าปล ี
คลุกเคล้าอยู่ในนํ�าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสั �ง ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ�งจะราด
ส่วนผสมดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้ เสน้ราเมง็ หรอืเสน้หมี�กรอบ  

คํ1า  อิสระอาหารคํ1าตามอธัยาศยั บริเวณไชน่า ทาวน์ 
นําท่านเข้าสู่ที1พกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดบั
เทียบเท่า 
หลงัจากทําการเชค็อนิและเกบ็สมัภาระแลว้ นําท่านขึKนกระเช้าสู่จดุชมวิวบนยอดเขา 
อินาสะ (Mt.Inasayama) ที�ไดช้ื�อว่าเป็นจดุชมววิกลางคนืที�สวยที�สุดของญี�ปุน่  
 

วนัที1สาม          สวนโกลฟเวอร ์>> สะพานแว่นตา >> อิสระท่องเที1ยวภายในมืองนางาซากิ 
                     ** เดินทางท่องเที1ยวโดยใช้รถราง** 

 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดนิทางสู่ “สถานีทสึกิมาชิ” เพื1อนั 1งรถรางสู่ “สถานีโออรุะเทน็ชูโดชิตะ” นํา

ท่านชมสถานที�ท่องเที�ยวเลื�องชื�อของเมอืงที� สวนโกลฟเวอร ์สร้างโดยคหบดชีาว
องักฤษที�เขา้มาคา้ขายและซื�อที�บรเิวณภูเขาอยู่รมิอ่าวของเมอืงนางาซาก ิ บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวันตกและจดัแสดงเรื�องราวประวัติความเป็นมา
เกี�ยวกบับ้านและบุคคลต่างๆ รวมถงึสวนดอกไม้ที�ผลดัเปลี�ยนไปตามแต่ละฤดูกาล
อย่างสวยงามรวมถงึประวตัขิองมาดามบตัเตอรฟ์ลายที�เฝ้าคอยการกลบัมาของคนรกั
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อยา่งซื�อสตัย ์จนมผีูนํ้ามาสรา้งเป็นบทละครชื�อดงัเรื�องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย จากนั �นนํา
ท่านเดนิทางสู่ สะพานเมงาเนะบาชิ ซึ�งมแีม่นํ�านากาชมิะ ไหลผ่านกลางเมอืงนางาซา
ก ิและมสีะพานหนิเก่าแก่ทอดขา้มหลายสาย แต่ที�โดดเด่นที�สุดคอืสะพานเมงาเนะบาช ิ
สะพานโคง้สองช่วงที�สะทอ้นภาพผวินํ�าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแว่นตา  

  **ทางบรษิทัได้จดัเตรยีมบตัรโดยสารรถรางแบบ one day pass ไว้บรกิาร ไม่มี
ค่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ** 

เที1ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระชอ้ปปิ�ง ย่านฮามาโนะ-มาจิ อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื�อสนิคา้ในย่านนี� 

โดยมรีา้นขายสนิคา้ของที�ระลกึจากเมอืงนางาซาก ิอาทเิช่น คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณ
ที�ทาํขึ�นโดยชาวโปรตุเกสที�เขา้มาแลกเปลี�ยนวมันธรรมในสมยัก่อน หรอืจะเป็น คะขุนิ
มนัจ ูหรอืหมั �นโถวไสห้มสูามชั �น ขึ�นชื�อในดา้นความนุ่มของทั �งตวัแป้งและเนื�อหมสูาม
ชั �นที�รสชาตลิะมนุลิ�น ซึ�งท่านสามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี�ยงัมรีา้นคา้นํา
สมยัมากมาย ไมว่่าจะเป็นรา้นขายเครื�องสาํอางคช์ั �นนํา รา้นรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้ 
รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 

คํ1า  อิสระอาหารคํ1าตามอธัยาศยั  
นําท่านเข้าสู่ที1พกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดบั
เทียบเท่า 

 

วนัที1สี1               สวนสนัติภาพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู >> ซากะ >> ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ >> 
                          โทส ุพรีเมี1ยม เอาทเ์ลท็ >> อิ1มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปใูนโรงแรมที1พกั 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมความงามของ สวนสนัติภาพ ซึ�งถูกจดัสร้างขึ�นเพื�อรําลกึถึงเหตุการณ์ทิ�ง

ระเบดิปรมาณูเมื�อวนัที� 9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ที�ทําลายเกอืบทั �งเมอืงและยงัฆ่าสิ�งมชีวีติ
ไปมากกว่า 1 หมื�นชวีติ ในสวนแห่งนี�มรีปูป ั �นเกี�ยวกบัสนัตภิาพมากมาย โดยที�ดา้นหลงั
ของสวนจะมเีสาสดีําที�เป็นตวัชี�ตําแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื�อ
ของเหยื�อในครั �งนั �นด้วย และนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณู (Atomic 
Bomb Museum) ซึ�งภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตรจ์ากเหตุการณ์จรงิ และ
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ซากสิ�งของเครื�องใช้ที�ได้รบัความเสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื�อให้ชนรุ่นหลงัได้
ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม 

เที1ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ เพื�อนําท่านมนัสการ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ที�ตั �ง

ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขา สร้างขึ�นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกาย
ชนิโต ประจาํตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมอืงซากะ สมยัเอโดะ มเีทพเจา้หลกัของ
ศาสนาชนิโต 3 องค์ ประดษิฐานอยู่ที�นี� และยงัเป็นที�ตั �งของเทพเจา้แห่งความรกั ซึ�ง
หลายคนที�อยากสมหวงัในความรกัต้องมาที�ศาลเจ้าแห่งนี� จากนั �น นําท่านเดนิทาง
เพื�อช้อปปิ�งที� โทสุ พรีเมี1ยม เอาท์เลท็ เอาทเ์ลท็ที�ใหญ่สุดในควิชู มรีา้นค้าแบรนด์ชื�อ
ดงัทั �งในและนอกประเทศมารวมตวักนักว่า 150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทาง
ใต้ของรฐัแคลิฟอร์เนียที�เข้ากับบรรยากาศที�สดใสและแสงแดดที�สว่างไสว สามารถ
เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปปิ�งในเอาทเ์ลทสไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ี�นี�  
จากนั �น นําท่านเข้าสู่ที1พกั โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

คํ1า รบัประทานอาหารคํ1า ณ  โรงแรมที1พกั 
 ** อิ1มอร่อยกบัมืKอพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิKมลองรสชาติปูพร้อมนํKาจิKมสไตล์
ญี1ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอื1นๆ อีกหลายชนิด *** 
หลงัมืKอคํ1า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํKาแร่ธรรมชาติ เชื1อว่าถ้าได้แช่นํKาแร่
แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึKน 

วนัที1ห้า            คมุาโมโต้ >> สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสุวรรณภมิู  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพื1อเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที1ยวบินที1 
TG 649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
*************************************************************************************************************** 
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กาํหนดการเดินทาง 
9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม 2562 
13-17 / 20-24 กมุภาพนัธ ์/ 27 กมุภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 2562 

6-10 / 13-17 / 20-24 มีนาคม 2562 

 

**ราคานีKรวมรายการทวัร ์ ค่าตั lวเครื1องบิน** 
 
หมายเหต ุ

 

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

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที/ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั �นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ -ไมค่นืค่าทวัร ์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 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที/

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั lว

เครื1องบิน 
ราคาไม่รวมตั lวเครื1องบิน 

ราคาท่านละ 39,900.- 18,600.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.- 16,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 29,900.- 13,900.- 

สาํหรบัท่านที1ต้องการพกัเดี1ยว เพิ1มท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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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 2 ชิ�นเท่านั �น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

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/ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านตอ้งชําระเพิ/มเตมิ 

ในกรณทีี/ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ/มภายหลงัจากที/ท่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 
8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 
 
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 
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4. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี/เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื/นๆ ที/นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ/มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที/ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ�าดื/มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกนํ�าดื/มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที1เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 

การยกเลิก  
 

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

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

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

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

 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิn ในการเปลี1ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั KงนีK ขึKนอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที1สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี1ปุ่ น / การนําสิ1งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื1อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที1ยวบิน ซึ1งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั Kงหมดหรือบางส่วน นอกจากนีKทางบริษัทขอสงวนสิทธิn ในการ
เปลี1ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั KงนีK ขึKนอยู่กบัอตัราแลกเปลี1ยนของเงิน
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สกลุเยน 
 

2. ในกรณีที1เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื1อทางสายการบินและโรงแรมที1พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัKนให้แล้ว
เท่านัKน 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึKนและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิn ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที1เกิดขึKนนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที1ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื1อนไขต่างๆ ที1ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 
 

 


