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HELLO KYUSHU 

5DAYS 3NIGHTS 

 

 

 

VTG ขอนําท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุของประเทศญี�ปุ่ น  
โดยสายการบินไทย สู่เมืองซากะ ฟคุโุอกะ  และโออิตะ 

 

ฟคุโุอกะ สกัการะเทพเจา้ในดา้นการศกึษาที� ศาลเจ้าดาไซฟ ุหนึ�งในศาลเจา้ที�สาํคญั
ที�สุดของญี�ปุน่ และสนุกกบัการเลอืกชอ้ปปิ%งสนิคา้มากมายที�ย่านเทน็จินและ
คาแนล ซิตี+ 

ซากะ ปราสาทคาราสึ สญัลกัษณ์สาํคญัของเมอืงคาราสแึละเป็นจุดชมววิทะเลที�
สวยงาม, ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ ศาลเจา้ที�สาํคญัที�ถูกใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํละคร
เรื�อง”กลกโิมโน”, ชอ้ปปิ%งสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที� โทส ุพรีเมี�ยม 
เอาท์เลท็ 

โออิตะ ชมความงามของบอ่กํามะถนัหลากสสีนัที�จิโกขเุมกริุ, เยี�ยมชมหมู่บา้นยฟุุ
อิน หมูบ่า้นเลก็ๆที�ตั %งอยูท่า่มกลางธรรมชาตอินัเงยีบสงบ, ชมทะเลสาบคิน
ริน ทะเลสาบนํ%าพรุอ้นในหมูบ่า้นยฟุุอนิ, สะพานแขวนโคโคโนเอะ สะพาน
แขวนที�ทอดยาวขา้มหุบเขา 
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    พิเศษ!! อิ�มอร่อยกบับฟุเฟตข์าปู 
     
 
 

กาํหนดการเดินทาง 4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562 
 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. พร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั +น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั +นตอนการเชค็อิน 

 

วนัที�สอง     สนามบินฟคุโุอกะ >> ซากะ >> ปราสาทคาราสึ >> ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ >> 
                             โทส ุพรีเมี�ยม เอาท์เลท็ >> คมุาโมโต้ 

00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี�ปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG648 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและขั 5นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองซากะ 
ซึ�งตั �งอยูบ่รเิวณทางตอนเหนือของเกาะควิช ูเมอืงเลก็ๆ แห่งนี�เงยีบสงบและอุดมไปดว้ย
ธรรมชาตอินัสมบูรณ์ นําท่านเยี�ยมชม ปราสาทคาราสึ สญัลกัษณ์สําคญัของเมอืงคา
ราส ึ ปราสาทแห่งนี�ถูกสร้างขึ�นในปีค.ศ.1602 อาคารหลงัปจัจุบนันั �นได้ถูกบูรณะขึ�น
แทนอาคารหลงัเก่าในปีค.ศ.1966 โดยภายในปราสาทมกีารจดัแสดงขา้วของเครื�องใช้
ต่างๆในสมยัก่อน อาทเิช่น เสื�อเกราะ อุปกรณ์ที�ใชใ้นการผลติเครื�องป ั �นดนิเผาของอาริ
ตะในสมยัโบราณ รอ่งรอยจารกึหลกัฐานทางประวตัศิาสตรต่์างๆ ฯลฯ และบรเิวณชั �น 5 
ท่านจะไดพ้บกบัทศันียภาพของทะเลเกน็ไค ที�โอบลอ้มจงัหวดัซากะไวถ้งึ 3 ดา้น  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านชม ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ ที�ตั �งตระหงา่นอยูท่่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขา สรา้งขึ�น

ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจาํตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมอืงซากะ
ในสมยัเอโดะ มเีทพเจา้หลกัของศาสนาชนิโต 3 องค ์ประดษิฐานอยู่ที�นี�และยงัเป็นที�ตั �ง
ของเทพเจา้แห่งความรกั ซึ�งหลายคนที�อยากสมหวงัในความรกัต้องมาที�ศาลเจา้แห่งนี� 
และสถานที�แห่งนี�ยงัเป็นสถานที�ถ่ายทําละครเรื�องกลกิโมโนอีกด้วย จากนั �นอิสระให้
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ท่านช้อปปิ�งที� โทสุ เอาท์เลท็ เอาท์เล็ทที�ใหญ่สุดในควิชู มรีา้นค้าแบรนด์ชื�อดงัทั �งใน
และนอกประเทศมารวมตวักนักว่า 150 รา้น อาทเิช่น Adidas, Armani Outlet, Asics, 
Banana Republic, Beams, Benetton, Callaway, Champion, Citizen, Coach, 
Coleman, Columbia Sportswear, Crocs, Desigual, Dolce & Gabbana, Edwin, 
Francfranc,  Lacoste, Lee, Miki House, 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  ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใต้ของรฐัแคลฟิอรเ์นียที�เขา้
กบับรรยากาศที�สดใสและแสงแดดที�สว่างไสว ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปปิ�ง
ในเอาทเ์ลท็สไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ี�นี� ไดเ้วลาอนัสมควร  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั  
*** อิ�มอร่อยกบัมื+อพิเศษบฟุเฟตข์าป ูให้ท่านได้ลิ+มลองรสชาติปขูองญี�ปุ่ นอย่าง 
จใุจและอาหารนานาชาติอีกนานาชนิด *** 

                        ***หลงัมื+ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ+าแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้า
ได้แช่นํ+าแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ+น 

 

วนัที�สาม     คมุาโมโต้ >> โออิตะ >> สะพานแขวนโคโคโนเอะ ยเูมะ >> หมู่บ้านยฟุอิุน >> 
                             ทะเลสาบคินริน >> เบปป ุ>> จิโกขเุมกริุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโออิตะ เพื�อชมสะพานแขวนโคโคโนเอะ ยูเมะ สะพาน
แขวนที�มคีวามสูงจากพื%นดนิ 173 เมตร และมคีวามยาวของสะพานถงึ 90 เมตร ทอด
ขา้มผ่านหุบเขา ท่านจะได้พบกบัทศันียภาพความอุดมสมบูรณ์และความงดงามของ
ธรรมชาตใินช่วงฤดรูอ้น อาทเิช่นนํ%าตกชนิโด หนึ�งในรอ้ยนํ%าตกที�สวยที�สุดในญี�ปุ่น หรอื
จะเป็นป่านารุโคกาวะ-เคโคขุ ป่าต้นนํ%าของแม่นํ%าชคิุโก และววิเทอืกเขาคุจู เรน็เซ็น 
ท่านสามารถชมความงามของธรรมชาตเิหล่านี%ไดแ้บบ 360 องศา 

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านยุฟอิุน หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลย์ุโรปที�ตั %งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

แสนสงบ ให้ท่านได้เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศเมอืงชนบทที�น่าหลงใหล และเลอืกซื%อ
สนิคา้พื%นเมอืงตามอธัยาศยั และนําท่านเดนิเทา้สู่ ทะเลสาบคินริน ทะเลสาบขนาดเลก็
ที�อยู่ใกล้ๆ หมู่บ้านยุฟุอนิ ลกัษณะพเิศษของทะเลสาบแห่งนี%คอื นํ%าในทะเลสาบแห่งนี%ไหล
มาจากนํ%าพุร้อนบนภูเขา ทําให้นํ%าในทะเลสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเช้าตรู่ภาพ
ทะเลสาบที�มไีอนํ%าลอยตํ�าเหนือทะเลสาบ เป็นภาพที�สวยงามราวกบัภาพวาด  จากนั %นนํา
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ท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปป ุเมอืงนํ%าพุรอ้นชื�อดงัของเกาะควิชู  นําท่านชม จิโกขเุมกริุ 
หรือบ่อนรก ซึ�งเป็นชื�อเรียกขานของบ่อนํ% าพุร้อนหลากสีชื�อดังของเมืองเบปป ุ
เนื�องจากภายใต้พื%นดนิบรเิวณนั %นมคีวามร้อนใต้พภิพสะสมอยู่มาก และบ่อนํ%าพุร้อน
ต่างๆ ที�มสีหีลากหลายนั %นมาจากกํามะถนัชนิดต่างๆ ที�อยูใ่นบ่อ นําท่านชมบ่อนํ%าพุรอ้น 
2 แห่ง (บ่อเลอืดและบ่อทะเล) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัที�สี�     เบปป ุ>> ฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> ช้อปปิ+ งย่านเทนจิน >> คาแนล ซิตี+ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 ของญี�ปน่ เคยไดร้บัการโหวตให้

เป็นเมอืงที�น่าอยูท่ี�สุดในโลกแห่งหนึ�งมาแลว้ นั �นเป็นเพราะฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ที�มี
บรรยากาศแบบสบายๆ ไมเ่รง่รบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มี
แมนํ่%าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิถนน (Yatai) ซึ�งดเูหมอืนจะเป็น
เอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแลว้ นําท่านนมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นบั
รอ้ยแห่งในญี�ปุน่ ศาลเจา้ดาไซฟุ นบัเป็นหนึ�งในศาลเจา้ที�สาํคญัที�สุด เพราะศาลเจา้แห่ง
นี%เป็นที�สถติของเทพเจา้แห่งความรู ้ซึ�งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนบัพนัปี ในแต่ละ
ปีจะมนีกัท่องเที�ยวเดนิทางมาเยอืนอยา่งไมข่าดสาย จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้
ในญี�ปุน่ที�ไมค่วรพลาด อาคารศาลเจา้ที�เหน็ในปจัจบุนัเป็นของที�สรา้งใหมเ่มื�อปีค.ศ.
1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีปูป ั %นววัเทพเจา้นอนอยูใ่นสภาพที�เงาวบัโดยชาวญี�ปุน่มี
ความเชื�อกนัว่าหากไดล้บูไลบ้รเิวณหวัและเขาของววัจะทาํใหห้ายจากอาการเจบ็ปว่ย 
จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความสาํเรจ็ในเรื�องของการเรยีน  

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระให้ท่านช้อปปิ%งที� ย่านเท็นจิน ซึ�งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสนิค้า อาคารสํานักงาน 

ร้านค้าเสื%อผ้าแฟชั �น ธนาคารพาณิชย์สําคญัร้านอาหาร และที�ช้อปปิ%งชั %นใต้ดนิ ถือเป็น
แหล่งใจกลางเมอืงที�สาํคญัของเมอืงฟุคุโอกะ และชอ้ปปิ%งกนัต่อที� คาแนล ซิตี+ ยา่น 
ฮะกะตะ ช้อปปิ%งคอมเพลก็ซ์ที�รวบรวมทุกอย่างเกี�ยวกบัความบนัเทงิไว้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นเสื%อผ้าแบรนด์ดงัมากมาย ร้านอาหารมากมาย ราเมงสเตเดี%ยม โรงภาพยนตร ์
โรงแรมหร ูและเวทแีสดงโอเปรา่รมินํ%าสาํหรบันกัท่องเที�ยวที�สนใจ 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
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วนัที�ห้า     ฟคุโุอกะ >> สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพื�อเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

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

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562 

 

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

 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครั +งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ+นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน

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

ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั+นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิK ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั Mวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบิน

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Cวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั Cวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 39,900.-  บาท 22,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.-  บาท 20,600.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 29,900.-  บาท 17,300.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที�ก่อนซื+อตั Mวเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ+าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการกาํหนดนํ+าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ+นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั +งนี+ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ+น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที�ท่องเที�ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนั+นให้ 

 
อตัราค่าบริการนี+รวม 
 

1. ค่าตั Mวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั +นประหยดั 
2. ค่านํ+าหนักสมัภาระที�มาพร้อมกบัตั Mวเครื�องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํ+าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ+าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ+าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ+นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ+นเท่านั+น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ+าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ+นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ+น นํ+าหนักรวมแล้วไม่เกิน 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 
             -ห้องดบัเบิ+ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิ+ 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 +งนี+
เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
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การเดินทาง) 
*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ+นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 

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

8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 
อตัราค่าบริการนี+ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

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

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ+ามนัหรืออื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ+าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ+าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ+าดื�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 qในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ qในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 



P a g e  | 8 

 

HELLO KYUSHU 5DAYS 3NIGHTS BY TG ON JULY 2019 

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

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

 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิK ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั +งนี+ ขึ+นอยู่
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 +งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี+ทางบริษัทขอสงวนสิทธิK ในการ
เปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั +งนี+ ขึ+นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื�อทางสายการบินและโรงแรมที�พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั+นให้แล้ว
เท่านั+น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ+นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิK ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ+นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 

 


