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มิยาซากิ – คาโกชิมะ – ฟุคโุ อกะ
วีทีจี ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับสายการบินไทย
สู่เมือง ฟุคโุ อกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ
ฟุคโุ อกะ
มิ ยาซากิ
คาโกชิ มะ

นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ หนึ่งในศาลเจ้าทีส่ าคัญทีส่ ุด อันเป็ นทีส่ ถิตย์ของเทพเจ้าแห่ง
ความรู,้ ช้อปปิ้ งใจกลางเมืองฟุคุโอกะทีส่ ถานีฮากาตะ ศูนย์รวมของฝากของเกาะคิวชู
ช่องเขาทาคาชิ โฮะ สถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติทม่ี คี วามงดงามสุดมหัศจรรย์
นังเรื
่ อเฟอร์รส่ี ู่ เกาะซากุระจิ มะ ชมความสวยงามและความยิง่ ใหญ่ ของภูเขาไฟซากุระ
จิมะ ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท , ศาลเจ้าคิ ริชิมะ ศาลเจ้าที่เชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตย์
ของเทพเจ้าอามาเทราสึ, ทะเลสาบอิ เคดะ ทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคคิวชู,
สวนชิ โรยามะ จุดชมวิวเมืองคาโกชิมะทีส่ วยที่สุด , สถานี นิชิ-โอยามะ สถานีรถไฟJR
ทีอ่ ยู่ใต้สุดของประเทศญี่ป่ นุ , ศาลเจ้าริ วกู ศาลเจ้าทีส่ ร้างขึน้ จากเรื่องเล่าของญี่ป่ นุ เรือ่ ง
“อุ ราชิมะทาโร่”, สัม ผัส ประสบการณ์ อบทรายร้อ น จากทรายที่อุ ดมไปด้ว ยแร่ธ าตุ
นานาชนิด

พิเศษ!! ให้ท่านได้สมั ผัสกับความเร็ว
ของรถไฟชินคันเซ็นกับความเร็วสูงสุด
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ถึง 240 กิโลเมตร / ชัวโมง
่
กาหนดการเดิ นทางปี 2561
8-13 / 15-20 / 22-27 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม – 3 มิ ถนุ ายน
5-10 / 12-17 / 19-24 มิ ถนุ ายน / 26 มิ ถนุ ายน – 1 กรกฎาคม
3-8 / 10-15 / 17-22 / 25-30 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม – 5 สิ งหาคม
21-26 สิ งหาคม / 28 สิ งหาคม – 2 กันยายน
4-9 / 18-23 / 25-30 กันยายน
วันแรก
21.30 น.

วันที่สอง

00.50 น.
08.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
สนามบิ นฟุคโุ อกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟุ >> มิ ยาซากิ >> ช่องเขาทาคาชิ โฮะ >>
ศาลเจ้าทาคาชิ โฮะ >> คิ ริชิมะ

ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นฟุคโุ อกะ เกาะคิ วชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG648
เดิ นทางถึงสนามบิ นฟุคุโอกะ เกาะคิ วชู หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดิ นทางสู่เมืองฟุคโุ อกะ เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 8
ของประเทศญี่ป่ ุน เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ท่สี ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว
นัน่ เป็ น เพราะฟุ คุ โอกะเป็ น เมือ งใหญ่ ท่ีม ีบ รรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ เหมือ น
โตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผง
ขายอาหารริมถนน หรือทีเ่ รียกว่า Yatai ซึง่ ดูเหมือนจะกลายมาเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง
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เที่ยง
บ่าย

คา่

ฟุคุโอกะไปแล้ว นาท่านนมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ป่ นุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ นหนึ่งในศาลเจ้าทีส่ าคัญทีส่ ุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นทีส่ ถิตย์ของเทพ
เจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือ นอย่างไม่ขาดสายจนถู กจัดให้เป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ป่ ุนที่ไม่ควร
พลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นในปั จจุบนั เป็ นของที่สร้างใหม่เมื่อปี ค.ศ.1591 ตรงทางเข้า
ศาลเจ้ามีรปู ปั ้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพทีม่ นั วับโดยชาวญี่ป่ ุนมีความเชื่อกันว่าหาก
ได้ลบู ไล้บริเวณส่วนหัวและเขาของวัวจะทาให้หายจากอาการเจ็บป่ วย จะมีแต่โชคดีเข้า
มาและประสบความสาเร็จในเรื่องของการเรียน จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ จังหวัด
มิ ยาซากิ เมืองทีท่ ่านจะต้องหลงมนต์เสน่หข์ องธรรมชาติทส่ี วยงามและอากาศบริสุทธิ ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ช่ องเขาทาคาชิ โฮะ เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่มี ี
ชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ ซึง่ ช่องเขานี้เกิดจากการก่อตัวของลาวาเมื่อครัง้ ภูเขาไฟอา
โสะที่ตงั ้ อยู่ในจังหวัดคุมาโมโต้เกิดการปะทุ หลังจากนัน้ ได้ถูกกัดเซาะโดยแม่น้ าโกคา
เสะเรื่อยมาจนกลายเป็ นช่องเขาที่ทงั ้ สองฝั ง่ มีความสูงโดยประมาณ 80-100 เมตร โดย
สถานที่แ ห่ ง นี้ ไ ด้ร บั การขึ้น ทะเบีย นเป็ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ จากนั ้น น าท่ า นสัก การะ
ศาลเจ้าทาคาชิ โฮะ สถานทีแ่ ห่งนี้ใช้เป็ นพืน้ ที่สาหรับสักการะเทพอามาเทระสึหรือเทพ
แห่ ง พระอาทิต ย์ ท่ีช าวญี่ ป่ ุ นนั บ ถือ ภายในศาลเจ้ าเงีย บสงบและห้ อ มล้อ มไปด้ว ย
ธรรมชาติอนั บริสุทธิ ์ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองคิ ริชิมะ จังหวัดคาโกชิ มะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KIRISHIMA CASTLE หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

หลังมื้ออาหาร อิ สระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่ธรรมชาติ
เชื่ อว่าถ้าได้ แช่ น้ าแร่แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบ
หมุนเวียนโลหิ ตดีขึน้

*** ในคืนนี้ ให้ทุกท่านเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ที่จาเป็ นแบ่งใส่กระเป๋าเล็ก
สาหรับเช็คอิ นเข้าพักที่ โรงแรมคืนที่ สามและสี่ เพื่อความสะดวกในการขน
ย้ายสัมภาระ เนื่ องจากในวัน ที่ ห้าของการเดิ น ทาง ลูกค้ าต้ องเดิ น ทางจาก
เมืองคาโกชิ มะสู่เมืองฟุคโุ อกะด้วยรถไฟชิ นคันเซ็น ***
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วันที่สาม

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

คิ ริชิมะ >> ศาลเจ้าคิ ริชิมะ >> อิ บทุ สึกิ >> ทะเลสาบอิ เคดะ >> สถานี นิชิ-โอยามะ
>> ศาลเจ้าริ วกู >> อบทรายร้อน >> คาโกชิ มะ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าคิ ริชิมะ ศาลเจ้าทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้าอามา
เทราสึ ภายในอาคารศาลเจ้าทัง้ หมดเป็ นสีแดง เพื่อสื่อถึงความเป็ นเทพแห่งพระอาทิตย์
ศาลเจ้าแห่งนี้ผ่านการบูรณะขึน้ มาใหม่หลายครัง้ เนื่องจากถูกทาลายโดยการระเบิดของ
ภูเขาไฟ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองอิ บทุ สึกิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิ เคดะ ทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคคิวชู ระยะทาง
รอบทะเลสาบมีร ะยะทางถึง 15 กิโลเมตร และมีจุด ลึก ที่สุ ด อยู่ท่ี 233 เมตร เป็ น
ทะเลสาบที่เ กิด จากการระเบิด ของภู เขาไฟ บริเวณทะเลสาบอิเคดะท่ า นสามารถ
ถ่ ายภาพวิว ทิว ทัศ น์ ของภูเขาไฟไคมงดาเกะได้ อ ย่างชัด เจน จากนัน้ ออกเดิน ทางสู่
สถานี นิ ชิ -โอยามะ สถานี รถไฟ JR ที่ อ ยู่ ใต้ สุด ของประเทศญี่ ปุ่ น ท่ านสามารถ
ถ่ า ยรูป ภู เขาไฟไคมงดาเกะและชานชาลาของสถานี ร ถไฟนิ ชิ-โอยามะ รวมถึง ตู้
ไปรษณีย์สเี หลืองที่มอี ยู่เพียงตู้เดียวในประเทศญี่ป่ ุน จากนัน้ นาท่านสู่ ศาลเจ้ าริ วกู
เป็ นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นจากเรื่องเล่าของญี่ป่ ุนเรื่อง “อุราชิมะทาโร่” ที่เป็ นเรื่องราวของ
เด็ก ชายที่มโี อกาสได้ลงไปอยู่ท่วี งั บาดาลใต้ทะเล และเมื่อกลับขึ้นฝั ง่ มาอีกครัง้ กลับ
กลายเป็ นว่าเค้าได้กลายเป็ นคนแก่ไปแล้ว โดยแผ่นป้ ายเขียนคาอธิษฐานของศาลเจ้า
แห่งนี้ยงั คงสื่อให้นึกถึงทะเล คือใช้เปลือกหอยมาเขียนคาอธิษฐานแทนแผ่นไม้ จากนัน้
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ อบทรายร้อน เพื่อผ่อนคลายร่างกาย เนื่องจากบริเวณนี้อยู่
ใกล้กบั บริเวณภูเขาไฟ จึงทาให้ทรายบริเวณนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายที่ช่วยบารุง
ผิวพรรณ เหมาะสาหรับการอบทรายร้อนแทนการแช่น้ าร้อนเหมือนภูมภิ าคอื่นๆ ได้
เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ตวั เมืองคาโกชิ มะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม REMBRANDT KAGOSHIMA หรือระดับเที ยบเท่ า
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วันที่สี่
เช้า

อิ สระท่องเที่ยวเมืองคาโกชิ มะด้วยตัวท่านเอง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
อิ สระให้ ท่านได้ ท่องเที่ ยวในเมืองคาโกชิ มะ เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
ทางภาคใต้ของญี่ป่ ุน เป็ นเมืองที่มภี ูมทิ ศั น์ท่สี วยงามรายล้อมไปด้วยธรรมชาติท่อี ุดม
สมบูรณ์ และมีเกาะเล็กๆ รายล้อมทางด้านใต้อีกกว่า 30 เกาะ โดยหนึ่งในนัน้ มีเกาะ
ยาคุชมิ ะทีถ่ ูกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ าคาโกชิ มะ อควาเรียม อยู่ห่างจากย่านช้อปปิ้ งเทมมงคังประมาณ
15 นาที ท่านจะได้พบกับ สัตว์น้ านานาชนิดที่อยู่ในกระแสน้ าคุโรชิโอะ นอกจากนี้ยงั มี
การจัดแสดงโชว์การให้อาหารสัตว์น้ าอย่าปลาไหลไฟฟ้ าและฉลามวาฬ การแสดงโชว์
ความแสนรูข้ องโลมา การฝึกโลมา ฯลฯ
ถนนช้ อปปิ้ งเทมมงคัง (Temmonkan Shopping Street) ย่านการค้าที่มสี นิ ค้าหลาก
ชนิดให้ท่านได้เลือ กซื้อ อาทิเช่นร้านเครื่องสาอางค์ ร้านร้อยเยน รวมถึงร้านอาหาร
ท้องถิน่ แสนอร่อยก็อยูบ่ ริเวณนี้เช่นกัน
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะคาโกชิ ม ะ พิพิธภัณ ฑ์ศิล ปะที่มงี านศิล ป์ จัด แสดงแบบถาวร เป็ น
ผลงานจากศิล ปิ น ที่เกิด ในจัง หวัด คาโกชิม ะ และยัง มีง านจัด นิ ท รรศการงานศิล ป์
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันมาจัดแสดงเพิม่ เติม
อนุสาวรียไ์ ซโกะ ทาคาโมริ หรือ THE LAST SAMURAI ทีแ่ ท้จริงของญี่ป่ นุ เนื่องจาก
เป็ นซามูไรที่เป็ นกาลังสาคัญ ในการปฏิรูปยุคเมจิ จุดเริม่ ต้นที่ทาให้ประเทศญี่ป่ ุนเป็ น
ชาติพฒ
ั นาแล้วในปั จจุบนั
พิ พิธภัณฑ์วฒ
ั นธรรมเมืองคาโกชิ มะ พิพธิ ภัณฑ์ท่จี ดั แสดงประวัตคิ วามเป็ นมาของ
เมืองคาโกชิมะตัง้ แต่อดีตจนถึงยุคปั จจุบนั ทัง้ ในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี อุปกรณ์
ต่างๆ ในการดารงชีวติ ตัง้ แต่ของใช้ในบ้านเรือนไปจนถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสูร้ บ

เที่ยง
คา่

อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม REMBRANDT KAGOSHIMA หรือระดับเทียบเท่ า
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วันที่ห้า

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คาโกชิ มะ >> สวนชิ โรยามะ >> นัง่ เรือสู่เกาะซากุระจิ มะ >> สถานี รถไฟคาโกชิ มะ >>
นัง่ รถไฟชิ นคันเซ็นสู่สถานี ฮากาตะ ฟุคโุ อกะ >> ช้อปปิ้ งฮากาตะ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว ณ สวนชิ โรยามะ สวนสาธารณะทีอ่ ยู่ในตัวเมืองคาโกชิม ะ
ซึง่ ตัง้ อยู่บนเขาชิโรยามะ ทาให้ท่านมองเห็นวิวตัวเมือง อ่าว และภูเขาไฟซากุระจิมะได้
เป็ นมุมกว้าง ถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองคาโกชิมะ จากนัน้ ออกเดินทางสู่
ท่าเรือคาโกชิมะ เปลี่ยนบรรยากาศมานัง่ เรือเฟอร์รเ่ี พื่อ เดินทางสู่ เกาะซากุระจิ ม ะ
โดยใช้เวลานัง่ เรือ ประมาณ 15 นาที นาท่านชมความสวยงามและความยิง่ ใหญ่ ของ
ภูเขาไฟซากุ ระจิมะ ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท ภูเขาไฟแห่งนี้มยี อดเขา 3 ยอด
คือ คิต าดาเกะ(Kita-dake) ที่สู ง ที่สุ ด ที่ 1,117 เมตร, นาคาดาเกะ(Naka-dake) ที่สู ง
รองลงมา 1,060 เมตร และมิน ามิด าเกะ(Minami-dake) ที่สู ง น้ อ ยที่สุ ด เพีย ง 1,040
เมตร แต่เป็ นยอดเขาที่ยงั ปะทุอ ยู่มากที่สุด ในอดีตก่ อนการระเบิดครัง้ ใหญ่ ในปี ค .ศ.
1914 ภูเขาไฟแห่งนี้ จะเป็ นเกาะอยู่ใกล้ๆ กับอ่าวคาโกชิมะ แต่ผลจากการที่ภูเขาไฟ
ระเบิดทาให้ลาวาจานวนมหาศาลทะลักออกมาจนเกาะแห่งนี้เชื่อมต่อกับแหลมโอซุม ิ
นอกจากการชมภูเขาไฟแล้ว ยังมีสถานที่ท่นี ่ าสนใจที่อยู่ใกล้ๆ กับท่าเรือเฟอร์ร่ี เช่น
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ, บ่อน้ าพุรอ้ นสาหรับแช่เท้าที่มคี วามใหญ่ ถงึ 100 เมตร และ
พิพธิ ภัณฑ์ของภูเขาไฟซากุระจิมะ ได้เวลาสมควรนังเรื
่ อเฟอร์รก่ี ลับสู่ท่าเรือคาโกชิมะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิ นทางสู่สถานี รถไฟ คาโกชิ มะ-ชูโอ (Kagoshima Chuo Station)
เพื่ อ นั ง่ รถไฟชิ นคัน เซ็ น หรื อ รถไฟหัว กระสุ น มุ่ ง หน้ าสู่ จ ัง หวัด ฟุ คุ โ อกะด้ ว ย
ความเร็วสูงสุด 240 กิ โลเมตร / ชัวโมง
่
หลังจากถึงสถานีรถไฟฮากาตะ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่สถานี ฮากาตะ
ใครทีจ่ ะหาซือ้ ของฝากหรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล สามารถหาซื้อ
ได้ทส่ี ถานีฮากาตะทีต่ กึ Deito ซึง่ เชื่อมต่ออยู่กบั ตัวสถานีเลย ตึกนี้ม ี 3 ชัน้ คือชัน้ ใต้ดนิ
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คา่

วันที่ห้า
เช้า
11.35 น.
14.55 น.

ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ท่ชี นั ้ 1 มีทงั ้ โซนที่เรียกว่า
Hakata Souvenir Street บริเวณนัน้ ยังมีชอ็ ปเล็กๆ อีก มากมาย มีทงั ้ ขนมหรือของฝาก
ยอดฮิตทัวๆ
่ ไปไม่ว่าจะเป็ น ช็อคโกแล็ตรสต่างๆ ชาเขียว ไข่ปลาเมนไทโกะฯ หรือจะ
ช้อปปิ้ งภายในห้างสรรพสินค้าฮังคิว ห้างสรรพสินค้าชัน้ นาอีกแห่งหนึ่งของญีป่ ่ นุ
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้ ของตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม CLIO COURT HAKATA หรือระดับเทียบเท่า
ฟุคโุ อกะ >> สนามบิ นฟุคโุ อกะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคโุ อกะ เพื่อทาการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG649
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดิ นทาง 8-13 / 15-20 / 22-27 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม – 3 มิ ถนุ ายน
5-10 / 12-17 / 19-24 มิ ถนุ ายน / 26 มิ ถนุ ายน – 1 กรกฎาคม
3-8 / 10-15 / 17-22 / 25-30 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม – 5 สิ งหาคม
21-26 สิ งหาคม / 28 สิ งหาคม – 2 กันยายน
4-9 / 18-23 / 25-30 กันยายน
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคา ผูใ้ หญ่ ท่านละ

48,900.-บาท

29,500.-บาท

ราคา เด็ก ท่านละ

43,900.-บาท

29,500.-บาท

สาหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.-บาท

9,900.-บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบ
ตามจ านวนดั ง กล่ า ว ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่ อ นการเดิ นทาง หรื อ
เปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุ ญ าตให้ เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษัท ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท
ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียง
ครึ่งเดียว
6. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่ าท าหนังสือ เดิน ทางไทย, หนังสือ เดิน ทางเล่ ม สีเหลือ งของคนจีน และค่ าแจ้งเข้า -แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื หนังสือเดินทางต่างด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น: กรุณาชาระเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดิ นทาง 21
วันทาการ หากไม่ชาระตามที่กาหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการจองของท่าน

การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญีป่ ่ นุ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงิน
ให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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