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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ ดินแดนเกาะใต้สดุของประเทศญี�ปุ่ น 
โดยสายการบินไทย สู่เมืองฟคุโุอกะ  ซากะ และนางาซากิ 

 

ฟคุโุอกะ สกัการะเทพเจา้ในดา้นการศกึษาที� ศาลเจ้าดาไซฟ ุหนึ�งในศาลเจา้ที�สําคญัที�สุดของ
ญี�ปุน่ และสนุกกบัการเลอืกชอ้ปปิ%งสนิคา้มากมายที� ย่านเทน็จิน 

นางาซากิ สวนสนัติภาพและพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื�อราํลกึถงึเหตุการณ์
สงครามโลกครั %งที� 2, เดนิชมบรรยากาศโดยรอบ พรอ้มเลอืกซื%อสนิคา้จากรา้นคา้
มากมายที�ยา่น ไชน่าทาวน์, ดื�มดํ�ากบัทศันียภาพยามคํ�าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ 
ภเูขาอินาสะ และอิสระท่องเที�ยวโดยรถรางในเมืองนางาซากิ (มีบริการบตัร
รถรางไม่จาํกดัเที�ยวให้ท่านละ 1 ใบ) 

 ซากะ  ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ ศาลเจา้ที�สาํคญัที�ถูกใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํละครเรื�อง “กลกโิมโน”  
  ชอ้ปปิ%งสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที� โทส ุพรีเมี�ยม เอาทเ์ลท็ 

 

�อิ�มอรอ่ยกบับฟุเฟตข์าป ู
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�นอนโรงแรมออนเซ็น 1 คืน 

 

กาํหนดการเดินทางปี 2562 
16-20 / 23-27 / 30 พฤษภาคม – 3 มิถนุายน 
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุายน 
4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29 สิงหาคม – 2 กนัยายน 
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 กนัยายน 
วนัแรก          สนามบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั Iน 4 ประตทีู� 2 เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวั
เดินทาง และผ่านขั Iนตอนการเชค็อิน โดยสายการบินไทย  

 

วนัที�สอง         ฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> ช้อปปิI งที�ย่านเทนจิน >> นางาซากิ >>  
                        ไชน่า ทาวน์ >> นั �งรถโค้ชสู่ยอดเขาอินาสะ 

00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี�ปุ่ น   
โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 648 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและขั Iนตอนศลุกากรแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี�ปุ่น เคยไดร้บัการโหวตให้เป็นเมอืงที�น่าอยู่ที�สุดในโลกแห่งหนึ�งมาแลว้ นั �นเป็น
เพราะฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ที�มบีรรยากาศแบบสบายๆ ไมเ่ร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอ
ซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่นํ%าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิ
ถนน (Yatai) ซึ�งดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแลว้ นําท่านนมสัการ ศาล
เจ้าดาไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญี�ปุ่น ศาลเจา้ดาไซฟุ นับเป็นหนึ�งในศาล
เจ้าที�สําคญัที�สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี%เป็นที�สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ�งมปีระวตัิ
ความเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที�ยวเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาด
สาย จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี�ปุ่นที�ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้ที�เหน็ใน
ปจัจุบนัเป็นของที�สรา้งใหม่เมื�อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีปูป ั %นววัเทพเจา้นอน
อยู่ในสภาพที�เงาวบั โดยชาวญี�ปุ่นมคีวามเชื�อกนัว่าหากไดลู้บไลบ้รเิวณหวัและเขาของ
ววัจะทําให้หายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความสําเรจ็ในเรื�อง
ของการเรยีน จากนั %นนําท่านสู่ ย่านเทน็จิน ซึ�งรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ อาคารขาย
เสื%อผา้แฟชั �น ธนาคารพาณิชยส์ําคญั ออฟฟิศสํานักงาน ถอืเป็นย่านงใจกลางเมอืงที�สําคญั
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ของเมอืงฟุคุโอกะ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ%ง เช่น สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์ กลอ้ง
ถ่ายรปู นาฬกิา เสื%อผา้กระเป๋ารองเทา้  สนิคา้แบรนดเ์นม  เครื�องสําอางค ์และรา้นรอ้ย
เยน  ฯลฯ 

เที�ยง 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
ก๋วยเตีRยวราดหน้า ส่วนผสมมีทั %งกุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ%นปลา ถั �วงอก กะหลํ�าปล ี
คลุกเคล้าอยู่ในนํ%าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสั �ง ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ�งจะราด
ส่วนผสมดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้ เสน้ราเมง็ หรอืเสน้หมี�กรอบ  

คํ�า  อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั บริเวณไชน่า ทาวน์ 
จากนั %นนําท่านนั �งรถโค้ชเดินทางขึIนสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ สถานที�ชมววิ
กลางคืนที�ติดอนัดบัหนึ�งในสามวิวยามคํ�าคืนที�สวยที�สุดในญี�ปุ่น บนยอดเขาอินาสะ 
ท่านสามารถชมววิแสงไฟยามคํ�าคนืที�สะทอ้นกบัผวินํ%าบรเิวณท่าเรอืนางาซาก ิและยงัมี
แสงไฟจากบา้นเรอืนที�อยูต่ามเนินเขาส่องประกาย เกดิเป็นววิทวิทศัน์ที�สวยงามโรแมน
ตคิ เหล่าคู่รกัทั %งชาวญี�ปุน่และต่างชาตต่ิางต้องการมาเยี�ยมเยอืนชมววิจากยอดเขาอนิา
สะแห่งนี%ใหไ้ดซ้กัครั %งหากเดนิทางมาถงึเกาะควิช ู
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกัระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัที�สาม          อิสระท่องเที�ยวภายในมืองนางาซากิ ** เดินทางท่องเที�ยวโดยใช้รถราง** 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  **ทางบริษทัได้จดัเตรียมตั Oวรถราง 
  แบบ one day pass ให้ทุกท่านใช้ 
  ในการเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม**  

อสิระใหท่้านไดเ้ดนิทางท่องเที�ยวในเมอืงนางาซากดิว้ยตวัท่านเอง โดยสามารถใชต้ั Rว
รถรางเดนิทางท่องเที�ยวไดท้ั %งวนั ไมจ่าํกดัจาํนวนเที�ยว 

  -สะพานเมงาเนะบาชิ ซึ�งมแีม่นํ% านากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมี
สะพานหนิเก่าแก่ทอดขา้มผ่านแม่นํ%าจํานวนมาก แต่ที�โดดเด่นที�สุดคอืสะพานเมงาเนะ
บาช ิสะพานโคง้สองช่วงที�สะทอ้นภาพผวินํ%าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแว่นตา  
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-ย่านฮามาโนะมาจิ ใหท่้านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื%อสนิคา้ในย่านนี% โดยมรีา้นขายสนิคา้
ของที�ระลกึจากเมอืงนางาซาก ิอาทเิช่น คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณที�ทาํขึ%นโดยชาว
โปรตุเกสที�เขา้มาแลกเปลี�ยนวฒันธรรมในสมยัก่อน, คะขนิุมนัจ ูหมั �นโถวไสห้มสูามชั %น 
ขึ%นชื�อในดา้นความนุ่มของทั %งตวัแป้งและเนื%อหมสูามชั %นที�รสชาตลิะมุนลิ%น ซึ�งท่าน
สามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี%ยงัมรีา้นคา้นําสมยัมากมาย ไมว่่าจะเป็น
รา้นขายเครื�องสาํอางคช์ั %นนํา รา้นรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 
-เกาะเดจิม่า อดตีท่าเรอืที�เปิดทาํการคา้ขายกบัพ่อคา้ชาวโปรตุเกส ภายในมอีาคาร
บา้นเรอืน โบสถ ์โรงเรยีน โกดงัสนิคา้ ที�บอกเล่าเรื�องราวประวตัศิาสตรข์องเกาะเดจมิา่ 
และยงัมีสถานที�อื�นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกท่องเที�ยว 

เที�ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
คํ�า  อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกัระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัที�สี�               สวนสนัติภาพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู >> ซากะ >> ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ >> 
                          โทส ุพรีเมี�ยม เอาทเ์ลท็ >> อิ�มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปใูนโรงแรมที�พกั 

 
 
 
 
 
 
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
ซากสิ�งของเครื�องใช้ที�ได้รบัความเสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื�อให้ชนรุ่นหลงัได้
ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ เพื�อนําท่านนมสัการ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ที�ตั %ง

ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขา สร้างขึ%นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกาย
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ชนิโต ประจาํตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมอืงซากะในสมยัเอโดะ มเีทพเจา้หลกัของ
ศาสนาชนิโต 3 องค์ ประดษิฐานอยู่ที�นี� และยงัเป็นที�ตั %งของเทพเจา้แห่งความรกั ซึ�ง
หลายคนที�อยากสมหวังในความรกัต้องมาขอพรที�ศาลเจ้าแห่งนี%  จากนั %น นําท่าน
เดนิทางเพื�อชอ้ปปิ%งที� โทสุ พรีเมี�ยม เอาท์เลท็ เอาทเ์ลท็ที�ใหญ่สุดในควิชู มรีา้นคา้แบ
รนด์เนมชื�อดงัทั %งในและนอกประเทศมารวมตวักนักว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตาม
แบบเมอืงทางใตข้องรฐัแคลฟิอรเ์นียที�เขา้กบับรรยากาศที�สดใสและแสงแดดที�สว่างไสว 
ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปปิ%งในเอาทเ์ลทสไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ี�นี�  
นําท่านเข้าสู่ทีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

คํา รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั  
*** อิ�มอร่อยกบัมืIอพิเศษบฟุเฟตข์าป ูให้ท่านได้ลิIมลองรสชาติปขูองญี�ปุ่ นอย่าง 
จใุจและอาหารนานาชาติอีกนานาชนิด *** 

                        ***หลงัมืIออาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํIาแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้า
ได้แช่นํIาแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึIน 

 

วนัที�ห้า            คมุาโมโต้ >> สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสุวรรณภมิู  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพื�อเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย  
โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
*************************************************************************************************************** 
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กาํหนดการเดินทางปี 2562 
16-20 / 23-27 / 30 พฤษภาคม – 3 มิถนุายน 
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุายน 
4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29 สิงหาคม – 2 กนัยายน 
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 กนัยายน 

 

**ราคานี� รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 

 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครั Iงจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึIนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิd ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง

ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัIนๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิd ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั Oวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที�ก่อนซืIอตั Oวเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะ

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั Oว

เครื�องบิน 
ราคาไม่รวมตั Oวเครื�องบิน 

ราคาท่านละ 33,900.- 16,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 30,600.- 15,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 25,600.- 12,600.- 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํIาหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการกาํหนดนํIาหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึIนอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั IงนีIทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึIน 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที�ท่องเที�ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัIนให้ 

 
อตัราค่าบริการนีIรวม 
 

1. ค่าตั Oวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั Iนประหยดั 
2. ค่านํIาหนักสมัภาระที�มาพร้อมกบัตั Oวเครื�องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํIาหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํIาหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํIาหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึIนเครื�องได้ท่านละ 2 ชิIนเท่านัIน (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํIาหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึIนเครื�องได้ท่านละ 2 ชิIน นํIาหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าที�พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที�มี 3 เตียงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที�ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิIล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิI ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ที�คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั IงนีI
เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 
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*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึIนไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 

7. ค่าภาษีนํIามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ�มเติม ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 
อตัราค่าบริการนีIไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํIามนัหรืออื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํIาหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํIาดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํIาดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 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 ์  
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          หรอืวนัหยดุยาวตามที.รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที.ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

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

 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิd ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั IงนีI ขึIนอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที�สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที�ยวบิน ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั Iงหมดหรือบางส่วน นอกจากนีIทางบริษัทขอสงวนสิทธิd ในการ
เปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั IงนีI ขึIนอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื�อทางสายการบินและโรงแรมที�พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัIนให้แล้ว
เท่านัIน 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึIนและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิd ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที�เกิดขึIนนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 
 
 


