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DISCOVERY KYUSHU
6D4N BY TG

VTG ขอนำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุ ของประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบินไทย
สู่เมืองฟุคโุ อกะ ซำกะ และนำงำซำกิ
ซากะ

นางาซากิ

ฟุคโุ อกะ

ปราสาทคาราสึ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองคำรำสึและเป็ นจุดชมวิวทะเลทีส่ วยงำม
สวนเครื่องเคลือบดิ นเผาอาริ ตะ สถานที่จดั แสดงเครื่องเคลือ บดินเผาที่มชี ่อื เสียง
ระดับโลก
ศาลเจ้ายูโทขุ อิ นาริ สถานทีส่ าคัญทีถ่ ูกใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครเรือ่ ง กลกิโมโน,
ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
เดินชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมเลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้ามากมายทีย่ ่าน ไชน่ า ทาวน์ ,
สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยทีม่ าพร้อมกับประวัตศิ าสตร์การเข้ามาในญี่ป่ นุ ของ
ชาวต่างชาติ, สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้งสองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้ าเป็ นวง
คล้ายกับรูปแว่นตา, ดื่มด่ากับทัศนียภาพยามค่าคืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขาอิ นาสะ
และอิ สระท่องเที่ยวโดยรถรางในเมืองนางาซากิ (มีบริการบัตรรถรางไม่จากัดเทีย่ ว
ให้ท่านละ 1 ใบ)
สักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้ งสินค้ามากมายที่ ย่านเท็นจิ น
และอิ ออน มอลล์

**พิเศษ !! อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
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กาหนดการเดินทาง 11-16 ตุลาคม 2561
วันแรก
21.30 น.

วันที่สอง

00.50 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้ อ มกัน ที่ ส นำมบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั น้ 4 ประตู ห มำยเลข 2 สำยกำรบิ น ไทย
เคำน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
สนำมบิ นฟุคโุ อกะ >> ซำกะ >> ปรำสำทคำรำสึ >> สวนเครื่องเคลือบดิ นเผำอำริ ตะ >>
นำงำซำกิ >> ไชน่ ำ ทำวน์ >> ขึ้นกระเช้ำชมวิ วบนยอดเขำอิ นำสะ

ออกเดิ นทำงสู่ส นำมบิ นฟุคุโอกะ เกำะคิ วชู ประเทศญี่ ปุ่น โดยสำยกำรบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG648
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นฟุคโุ อกะ เกำะคิ วชู ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองและขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซำกะ
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณทำงตอนเหนือของเกำะคิวชู เมืองเล็กๆ แห่งนี้เงียบสงบและอุดมไปด้วย
ธรรมชำติอนั สมบูรณ์ นำท่ำนเยีย่ มชม ปรำสำทคำรำสึ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองคำ
รำสึ ปรำสำทแห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1602 อำคำรหลังปั จจุบนั นัน้ ได้ถูกบูรณะขึ้น
แทนอำคำรหลังเก่ำในปี ค.ศ.1966 โดยภำยในปรำสำทมีกำรจัดแสดงข้ำวของเครื่องใช้
ต่ำงๆในสมัยก่อน อำทิเช่น เสือ้ เกรำะ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรผลิตเครื่องปั ้นดินเผำของอำริ
ตะในสมัยโบรำณ ร่องรอยจำรึกหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์ต่ำงๆ ฯลฯ และบริเวณชัน้ 5
ท่ำนจะได้พบกับทัศนียภำพของทะเลเก็นไค ทีโ่ อบล้อมจังหวัดซำกะไว้ถงึ 3 ด้ำน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเยีย่ มชมสวนเครื่องเคลือบดิ นเผำอำริ ตะ เครื่องเคลือบของเมืองอำริตะนัน้ มี
ชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลก เนื่องจำกดินในบริเวณนี้มเี นื้อดินที่ละเอียด สีสวย ง่ำยต่อ
กำรปั ้ น ขึ้น รูป และลงสี ตัว อำคำรจัด แสดงมีก ำรออกแบบสร้ำ งตำมแบบพระรำชวัง
Zwinger ในประเทศเยอรมัน โดยภำยในได้จดั แสดงเครือ่ งเคลือบดินเผำในแบบต่ำงๆ ที่
เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองอำริตะให้ท่ำนได้ชม จำกนัน้ นำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองนำงำ
ซำกิ อดีต เมือ งท่ ำที่ป ระเทศญี่ป่ ุนใช้ในกำรติด ต่ อ กำรค้ำและเจริญ สัมพัน ธไมตรีกับ
ชำวต่ำงชำติ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งที่ย่ำนไชน่ ำทำวน์ ย่ำนชุมชนชำวจีนที่มอี ำยุเก่ำแก่
ที่สุดในญี่ป่ ุน ก่อตัง้ เมื่อศตวรรษที่ 17 และเป็ นเพียงแห่งเดียวที่ยงั คงมีสถำปั ตยกรรม
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คำ่

วันที่สำม

เช้ำ
08.00 น.

แบบจีน แท้ๆ หลงเหลือ อยู่ มีท ัง้ ซุ้ม ประตู ท ำงเข้ำที่ส วยงำมโดดเด่ น รวมทัง้ อำคำร
บ้ำนเรือนแบบจีนดัง้ เดิม อิสระให้ท่ำนได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้ำในย่ำนนี้ ซึ่งท่ำน
สำมำรถพบเห็นได้ตลอดเส้นทำงตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ นำท่ำนขึ้นกระเช้ ำเดิ นทำงสู่จุดชมวิ วบนยอดเขำอิ นำสะ (Mt.Inasayama)
สถำนที่ชมวิวกลำงคืนที่ตดิ อันดับหนึ่งในสำมวิวยำมค่ ำคืนที่สวยที่สุดในญี่ป่ ุน บนยอด
เขำอินำสะ ท่ำนสำมำรถชมวิวแสงไฟยำมค่ำคืนทีส่ ะท้อนกับผิวน้ำบริเวณท่ำเรือนำงำซำ
กิ และยังมีแ สงไฟจำกบ้ำนเรือ นที่อ ยู่ต ำมเนิ นเขำส่ องประกำย เกิดเป็ นวิวทิวทัศ น์ ท่ี
สวยงำมโรแมนติค เหล่ำคู่รกั ทัง้ ชำวญี่ป่ ุนและต่ำงชำติต่ำงต้องกำรมำเยีย่ มเยือนชมวิว
จำกยอดเขำอินำสะแห่งนี้ให้ได้ซกั ครัง้ หำกเดินทำงมำถึงเกำะคิวชู
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
นำงำซำกิ >> สวนโกลฟเวอร์ >> สะพำนแว่นตำ >> อิ สระท่องเที่ยวในเมืองนำงำซำกิ

**ใช้รถรำงสำธำรณะในกำรเดิ นทำงท่องเที่ยว
โดยมีบตั รโดยสำรรถรำง (แบบไม่จำกัดเที่ยว) บริ กำรทุกท่ำน **
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ ำนเดิ นทำงสู่ “สถำนี สึกิมำจิ ” เพื่อนัง่ รถรำงสู่ “สถำนี โออุระเท็นชูโดชิ ตะ” นำ
ท่ำนชมสถำนที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้ำงโดยคหบดีชำว
อังกฤษที่เข้ำมำค้ำขำยและซื้อที่บริเวณภูเขำอยู่รมิ อ่ำวของเมืองนำงำซำกิ บรรยำกำศ
และสภำพแวดล้อ มจะเป็ น แบบตะวัน ตกและจัด แสดงเรื่อ งรำวประวัติค วำมเป็ น มำ
เกี่ยวกับบ้ำนและบุค คลต่ ำงๆ รวมถึงสวนดอกไม้ท่ีผลัดเปลี่ยนไปตำมแต่ ละฤดูกำล
อย่ำงสวยงำม รวมถึงประวัตขิ องมำดำมบัตเตอร์ฟลำยที่เฝ้ ำคอยกำรกลับมำของคนรัก
อย่ำงซื่อสัตย์ จนมีผู้นำมำสร้ำงเป็ นบทละครชื่อดัง เรื่องมำดำมบัตเตอร์ฟลำย จำกนัน้
นำท่ำนชม สะพำนเมงำเนะบำชิ เนื่องจำกเมืองนำงำซำกิมแี ม่น้ ำนำกำชิมะไหลผ่ำน
กลำงเมือง ทำให้มสี ะพำนหินทอดข้ำมแม่น้ ำหลำยช่วง แต่ สะพำนหินที่โดดเด่นที่สุด
เห็นจะเป็ นสะพำนเมงำเนะบำชิ สะพำนโค้งสองช่วงทีส่ ะท้อนภำพผิวน้ ำเป็ นวงคล้ำยกับ
รูปแว่นตำ ซึง่ เป็ นสะพำนหินทีม่ คี วำมเก่ำแก่มำกทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่สี่

เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
ให้ท่ำนได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับบรรยำกำศควำมสวยงำมของเมืองนำงำซำกิต ำม
อัธยำศัย โดยในเมืองนำงำซำกินนั ้ มีแหล่งท่องเทีย่ วมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ นวัดจีนโบรำณ
อย่ำงวัดโซฟุคุจ,ิ โบสถ์อุรำคำมิ โบสถ์ท่สี ร้ำงขึน้ มำใหม่หลังจำกที่โดนระเบิดไปในช่วง
สงครำมโลกครัง้ ที2่ , พิพธิ ภัณฑ์เดจิม่ำ สถำนที่จำลองเกำะเล็กๆ ในอดีตทีท่ ำงญี่ป่ นุ กัน้
ไว้ให้สำหรับชำวต่ำงชำติอยู่อำศัยในช่วงปิ ดประเทศ หรือท่ำนสำมำรถเดินช้อปปิ้ งทีย่ ำ่ น
สึกมิ ำจิ ถนนช้อปปิ้ งทีม่ รี ำ้ นค้ำมำกมำยไม่ว่ำจะเป็ นร้ำนเครื่องสำอำงค์ ร้ำนรองเท้ำ ดงกิ
โฮเต้ ร้ำนแบรนด์เนมมือสอง ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
นำงำซำกิ >> สวนสันติ ภำพ >> พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมำณู >> ซำกะ >>
ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ >> โทสุ เอำท์เล็ท >> คุมำโมโต้

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ สวนสันติ ภาพ ซึง่ ถูกจัดสร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ทง้ิ ระเบิด
ปรมาณู เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ทาลายเกือ บทัง้ เมืองและยังฆ่าสิง่ มีชีวติ ไป
มากกว่า 1 หมื่นชีวติ ในสวนแห่งนี้มรี ูปปั ้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลัง
ของสวนจะมีเสาสีดาที่เป็ นตัวชี้ตาแหน่ งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้ นัน้ ด้วยและนาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมาณู (Atomic Bomb
Museum) ซึ่งภายในจัด แสดงภาพถ่ า ยและภาพยนตร์จ ากเหตุ ก ารณ์ จ ริง และซาก
สิง่ ของเครื่องใช้ทไ่ี ด้รบั ความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุน่ หลังได้ระลึกถึง
ความโหดร้ายของสงคราม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่จงั หวัดซากะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชม ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ ที่ตงั ้ ตระหง่ำนอยู่ท่ำมกลำงแมกไม้และขุนเขำ สร้ำง
ขึน้ ในปี ค.ศ.1688 เป็ นศำลเจ้ำนิกำยชินโต ประจำตระกูล Nabeshima ผู้ปกครองเมือง
ซำกะในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้ำหลักของศำสนำชินโต 3 องค์ ประดิษฐำนอยู่ท่นี ่ี และยัง
เป็ นที่ตงั ้ ของเทพเจ้ำแห่งควำมรัก ซึ่งหลำยคนที่อยำกสมหวังในควำมรักต้องมำที่ศำล
เจ้ำแห่งนี้ และสถำนที่แห่งนี้ยงั เป็ นสถำนที่ถ่ำยทำละครเรื่องกลกิโมโนอีกด้วย จำกนัน้
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คำ่

วันที่ห้ำ

เช้ำ
08.00น.

อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งที่ โทสุ เอำท์เล็ท เอำท์เล็ททีใ่ หญ่สุดในคิวชู มีรำ้ นค้ำแบรนด์ช่อื ดัง
ทัง้ ในและนอกประเทศมำรวมตัว กันกว่ำ 150 ร้ำน อำทิเช่น 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 ภำยใน
ตกแต่งตำมแบบเมืองทำงใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ำกับบรรยำกำศทีส่ ดใสและแสงแดด
ที่สว่ำงไสว ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินไปกับกำรช้อปปิ้ งในเอำท์เล็ ทสไตล์สแปนนิชโค
โลเนียลได้ทน่ี ่ี ได้เวลำอันสมควร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อยกับมือ้ พิ เศษบุฟเฟต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปขู องญี่ปนอย่
ุ่
าง
จุใจและอาหารนานาชาติ อีกนานาชนิ ด ***
***หลังมื้ออาหาร อิ สระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่ อว่าถ้า
ได้แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
คุมำโมโต้ >> ฟุคโุ อกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟุ >> ช้อปปิ้ งย่ำนเทนจิ น >> อิ ออน มอลล์

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
เดินทำงสู่ จังหวัดฟุคโุ อกะ เมืองใหญ่อนั ดับที่ 8 ของญี่ป่ ุน เคยได้รบั กำรโหวตให้เป็ น
หนึ่ ง ในเมือ งที่น่ ำ อยู่ ท่ีสุ ด ในโลกมำแล้ว นั น่ เป็ นเพรำะฟุ คุ โ อกะเป็ นเมือ งใหญ่ ท่ีม ี
บรรยำกำศแบบสบำยๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซำก้ำ มีแม่น้ ำไหลผ่ำนตัวเมือง
หลำยสำย มีแผงขำยอำหำรริมถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็ นเอกลักษณ์ของฟุคุโอกะ
ไปแล้ว นำท่ำนนมัสกำร ศำลเจ้ำดำไซฟุ ในบรรดำศำลเจ้ำนับร้อยแห่งในญี่ป่ นุ ศำลเจ้ำ
ดำไซฟุ นับเป็ นหนึ่งในศำลเจ้ำที่สำคัญทีส่ ุด ศำลเจ้ำแห่งนี้เป็ นทีส่ ถิต ย์ของเทพเจ้ำแห่ง
ควำมรู้ ซึ่งมีประวัตคิ วำมเป็ นมำยำวนำนนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทำง
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่หก
เช้ำ
11.35 น.
14.55 น.

มำเยือ นอย่ำงไม่ข ำดสำยจนถู ก จัด ให้เป็ น 1 ใน 10 ศำลเจ้ำในญี่ป่ ุ นที่ไม่ค วรพลำด
อำคำรศำลเจ้ำทีเ่ ห็นในปั จจุบนั เป็ นของทีส่ ร้ำงใหม่เมือ่ ปี ค.ศ.1591 ตรงทำงเข้ำศำลเจ้ำมี
รูปปั ้นวัวเทพเจ้ำนอนอยู่ในสภำพที่มนั วับโดยชำวญี่ป่ ุนมีควำมเชื่อกันว่ำหำกได้ลูบไล้
บริเวณหัวและเขำของวัวจะทำให้ห ำยจำกอำกำรเจ็บ ป่ วย จะมีแต่ โชคดีเข้ำมำ และ
ประสบควำมสำเร็จในเรือ่ งของกำรเรียน
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นำท่ำนสู่ เทนจิ น มอลล์ ย่ำนช้อปปิ้ งและย่ำนธุรกิจที่ใหญ่ท่สี ุดในเกำะคิวชู ซึ่งเต็มไป
ด้วยร้ำนเสื้อผ้ำและภัตตำคำรมำกมำย ให้ได้เพลิดเพลินจับจ่ำยซื้อ ของตำมอัธยำศัย
จำกนัน้ นำท่ำนสู่ อิ ออน มอลล์ มอลล์ ที่มรี า้ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ร้านร้อยเยน,
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ า, เสื้อผ้า เครื่องแต่ งกาย และซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ท่านสามารถซื้อสินค้า
เบ็ดเตล็ดต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว
สนำมบิ นฟุคโุ อกะ >> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นฟุคโุ อกะ เพื่อเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดิ นทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG649
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพพร้อมควำมประทับใจ
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กำหนดกำรเดิ นทำง 11-16 ตุลำคม 2561
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำท่ำนละ

40,500.-บำท

19,500.-บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

36,500.-บำท

17,500.-บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

30,500.-บำท

14,600.-บำท

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.-บำท

9,900.-บำท

หมำยเหตุ
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นแปลงรำคำ
2. กำรผ่ ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมือ ง เป็ นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ต รวจคนเข้ำเมือ งในแต่ ล ะ
ประเทศ หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำติให้เดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆ
3. หำกผู้เดินทำงมีก ำรใช้ต ั ๋วเดินทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดที่พกั มำยังสนำมบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทำงภำยในประเทศ เพื่อเช็คสถำนะของทัวร์ว่ำออกเดินทำง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ ำหนักสัมภำระของสำยกำรบินภำยในประเทศทีท่ ่ำนใช้ เนื่องจำกกำร
กำหนดน้ ำหนักสัมภำระของสำยกำรบินภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ
ขึน้ อยู่กบั กำรกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้
4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรับบริกำรจำกทำงบริษัทขณะเดินทำง อำทิเช่นร้ำนอำหำร สถำนที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่ำบริกำรในส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ำน้ำหนักสัมภำระทีม่ ำพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สำยกำรบินไทย ได้น้ำหนักสัมภำระ 30 กิโลกรัม/ท่ำน
-สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิโลกรัม ท่ำนละ 2 ใบ
-สำยกำรบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนักสัมภำระ 20 กิโลกรัม/ท่ำน และสัมภำระถือขึน้
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เครือ่ งได้ท่ำนละ 2 ชิน้ เท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ ำติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่ำทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเท่ำ กรณีหอ้ งพัก
สำหรับ 3 ท่ำน บำงโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบำงโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี ำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่ำนให้ได้ จำเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่ำนเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
6. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน 1,000,000.บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ำงกำรเดินทำง)
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่ำภำษีน้ำมัน ทีส่ ำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่ำนต้องชำระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี ำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทีท่ ่ำนได้ทำกำรจองทัวร์แล้ว

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำทำใบอนุ ญำตทีก่ ลับ
เข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำอำหำร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ ำมันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่ำประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรทัวร์และผูเ้ ดินทำงต้องกำรทำเพิม่ เติม อำทิ
ภัยธรรมชำติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือทรัพย์สนิ สูญหำย เป็ นต้น
6. ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้บริกำรน้ ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
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7. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3%
8. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทำง 35 วันทำกำร
3. กรณีทำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดินทำง 35 วันทำกำรหรือน้อยกว่ำ กรุณำชำระค่ำทัวร์เต็มจำนวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณำแจ้งยกเลิกล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืน
เงินมัดจำทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทำง 35 วันทำกำรหรือน้อยกว่ำ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืน
ค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทำงในช่วงวันหยุดเทศกำลสำคัญ เช่น เทศกำลปี ใหม่, เทศกำลสงกรำนต์
หรือวันหยุดยำวตำมทีร่ ฐั บำลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่ำเหมำลำ) จะไม่ม ี
กำรคืนเงินมัดจำและค่ำทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจำกตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นรำคำแบบโปรโมชัน่ เมือ่ ชำระค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหำกยกเลิกก่อนวันเดินทำง 35 วันทำกำรหรือน้อยกว่ำ ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืน
เงินค่ำตั ๋วและค่ำทัวร์ทุกกรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภำพ
อำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ และ
ควำมปลอดภัยของท่ ำนเป็ น ส ำคัญ ที่สุ ด ทำงบริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ กำรห้ำมออกนอก
ประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ป่ ุน / กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง
และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่
ทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน นอกจำกนี้ทำงบริษทั ขอ
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สงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณี ท่ีเกิด ภัย พิบ ัติท ำงธรรมชำติต่ ำงๆ ทำงบริษัท สำมำรถคืน เงิน มัดจ ำหรือ ค่ ำทัว ร์ได้ก็
ต่อเมือ่ ทำงสำยกำรบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่ำนัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน
จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยันว่ำจะมีกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ ำใช้จ่ำยที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จำกรำยกำรทัว ร์ อำทิเช่ น ค่ ำโรงแรม ค่ ำรถรับ ส่ งไปสนำมบิน
ค่ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ ำงๆ ที่ ท ำงบริ ษั ท ได้ ระบุ ไ ว้ ในโปรแกรมทัวร์ทุ ก
ประกำร
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