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VTG ขอนาํทา่นสู่ดินแดน
สู่เมืองฟุคุโอกะ
 

ฟุคุโอกะ สักการะเทพเจา้ในดา้นการศึกษาที�
สินคา้มากมายที�

นางาซากิ สวนสนัตภิาพ
เหตุการณส์งครามโลกครั!งที�
ซื! อสินคา้จากรา้นคา้มากมายที�ยา่น 
ดํ �ากบัทศันียภาพยามคํ �าคืนของเมืองนางาซากิ ณ 
เวอร ์สวนสวยที�มาพรอ้มกบัประวติัศาสตรก์ารเขา้มาในญี�ปุ่นของชาวต่างชาติ
, และอิสระท่องเที%ยว

 ซากะ  ศาลเจา้ยูโทขุ 
                                       ละครเรื�อง “

  ชอ้ปปิ! งสินคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที� 
โออิตะ ชมความงามของบ่อกาํมะถันที�มีหลากสีสนัที�

ฟุอิน หมู่บา้นเล็กๆที�ตั!งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ
คินรนิ ทะเลสาบนํ!าพุรอ้นในหมู่บา้นยู

พิเศษ !!! อิ%มอร่อยกบับุฟเฟตข์าปู
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ขอนาํทา่นสู่ดินแดน เกาะใตสุ้ดของประเทศญี%ปุ่น โดยสายการบินไทย
สู่เมืองฟุคุโอกะ นางาซากิ ซากะ และโออิตะ 

สักการะเทพเจา้ในดา้นการศึกษาที� ศาลเจา้ดาไซฟุ, สนุกกับการชอ้ปปิ! ง
สินคา้มากมายที�ยา่นเท็นจนิ 
สวนสนัตภิาพและพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู อนุสรณส์ถานเพื�อราํลึกถึง
เหตุการณส์งครามโลกครั!งที� 2, เดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบพรอ้มเลือก
ซื! อสินคา้จากรา้นคา้มากมายที�ยา่น ไชน่า ทาวน ์และยา่นฮามาโนะมาจิ
ดํ �ากบัทศันียภาพยามคํ �าคืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขาอินาสะ

สวนสวยที�มาพรอ้มกบัประวติัศาสตรก์ารเขา้มาในญี�ปุ่นของชาวต่างชาติ
และอิสระท่องเที%ยวดว้ยตวัท่านเองในเมืองนางาซากิ 

 อินาร ิศาลเจา้ที�สาํคญัที�ถูกใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํ
“กลกิโมโน”  
แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที� โทสุ พรเีมี%ยม เอาทเ์ล็

ชมความงามของบ่อกาํมะถันที�มีหลากสีสนัที�จิโกขุเมกุริ, 
หมู่บา้นเล็กๆที�ตั!งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ
ทะเลสาบนํ!าพุรอ้นในหมู่บา้นยฟุูอิน  

 
อิ%มอร่อยกบับุฟเฟตข์าปูและชมวิวยามคํ %าคืนบนยอดเขาอินาสะ
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KYUSHU 

โดยสายการบินไทย 

สนุกกับการชอ้ปปิ! ง

อนุสรณส์ถานเพื�อราํลึกถึง
ชมบรรยากาศโดยรอบพรอ้มเลือก

ฮามาโนะมาจ,ิ ดื�ม
ภูเขาอินาสะ, สวนโกลฟ

สวนสวยที�มาพรอ้มกบัประวติัศาสตรก์ารเขา้มาในญี�ปุ่นของชาวต่างชาติ
 

านที�ถ่ายทาํ 

โทสุ พรเีมี%ยม เอาทเ์ล็ท 
, เยี�ยมชมหมู่บา้นยู

หมู่บา้นเล็กๆที�ตั!งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ, ชมทะเลสาบ

และชมวิวยามคํ %าคืนบนยอดเขาอินาสะ 
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กาํหนดการเดินทาง 27 ธนัวาคม - 01 มกราคม 2563 

 

27 ธ.ค. 62          สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

22.30 น. พรอ้มกนัที%สนามบินสุวรรณภูมิ ชั>น 4 ประตทีู% 2 เคานเ์ตอร ์C เพื%อ
เตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั>นตอนการเช็คอิน โดยสายการบินไทย  

 

28 ธ.ค. 62         ฟุคุโอกะ >> ศาลเจา้ดาไซฟุ >> นางาซากิ >> สวนโกลฟเวอร ์>>  
                         ไชน่า ทาวน ์>> นั %งรถโคช้สูย่อดเขาอินาสะ 

 

 

 

 

 

 

01.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี%ปุ่น โดยสายการบินไทย 
เที%ยวบินที% TG 648 

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี%ปุ่น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และขั>นตอนศุลกากรแลว้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อนัดบั 8 ของ
ญี�ปุ่น เคยไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นเมืองที�น่าอยูที่�สุดในโลกแห่งหนึ�งมาแลว้ นั�นเป็นเพราะ
เมืองฟุคุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที�มีบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอ
ซากา้ ถนนหนทางกวา้งขวาง มีแม่นํ!าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริม
ถนนหรือที�เรียกกนัว่ายาไต ซึ�งดูเหมือนจะเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองฟุคุโอกะไปแลว้ นํา
ท่านนมสัการ ศาลเจา้ดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญี�ปุ่น ศาลเจา้ดาไซฟุ
นับเป็นหนึ�งในศาลเจา้ที�สาํคญัที�สุด เพราะศาลเจา้แห่งนี! เป็นที�สถิตของเทพเจา้แห่งความรู ้
ซึ�งมีประวติัความเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที�ยวเดินทางมาเยือน
อย่างไม่ขาดสาย จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี�ปุ่นที�ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้
ที�เห็นในปัจจุบนัเป็นของที�สรา้งใหม่เมื�อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มีรูปปั! นววัเทพเจา้
นอนอยู่ในสภาพที�เงาวบัโดยชาวญี�ปุ่นมีความเชื�อกนัว่าหากไดลู้บไลบ้ริเวณหวัและเขาของ
ววัจะทําใหห้ายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเขา้มาและประสบความสาํเร็จในเรื�องของ
การเรียน  

เที%ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร ์เมื�อครั!ง

อดีตเมืองนี! ถือเป็นเมืองท่าที�มีการติดต่อคา้ขายและแลกเปลี�ยนอารยะธรรมต่างๆ กบั
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โลกตะวนัตก นําท่านชมสถานที�ท่องเที�ยวอนัเลื�องชื�อของเมืองที� สวนโกลฟเวอร ์สรา้ง
โดยคหบดีชาวองักฤษที�เขา้มาคา้ขายและซื! อที�บริเวณภูเขาริมอ่าวของเมืองนางาซากิ 
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มจะเป็นแบบตะวันตก มีการจัดแสดงเรื�องราวประวัติ
ความเป็นมาเกี�ยวกบับา้นและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไมที้�ผลดัเปลี�ยนไปตามแต่
ละฤดกูาลอยา่งสวยงาม  รวมถึงประวติัของมาดามบตัเตอรฟ์ลายที�เฝ้าคอยการกลบัมา
ของคนรกัอย่างซื�อสตัย ์จนมีผูนํ้ามาสรา้งเป็นบทละครชื�อดงัเรื�องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย 
จากนั!นนําท่านสู่ย่าน ไชน่าทาวน ์หรือที�รูจ้ ักกันในชื�อ”ไชน่าทาวน์ชินชิ” เป็นไชน่า
ทาวน์ที�เก่าแก่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่น โดยถูกสรา้งขึ! นในศตวรรษที� 17 ในปัจจุบนัไชน่า
ทาวน์เมืองนางาซากินี!  โด่งดังมากในเรื�องรา้นอาหารที�อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื�อดัง
อย่าง จมัปง (Champon) ลกัษณะคลา้ยก๋วยเตีOยวราดหน้า ส่วนผสมมีทั!งกุง้ ปลาหมึก 
หมู ลูกชิ! นปลา ถั �วงอก กะหลํ �าปลี คลุกเคลา้อยู่ในนํ!าซุป ถา้ชอบแบบแหง้ตอ้งสั �ง ซา
ระอุดง้ (sara-udon) ซึ�งจะราดส่วนผสมดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้ เสน้รา
เม็ง หรือเสน้หมี�กรอบ  

คํ %า  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
จากนั!น นําท่านเดินทางโดยรถโคช้ขึ> นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ สถานที�ชมวิว
กลางคืนที�ติดอันดับหนึ�งในสามวิวยามคํ �าคืนที�สวยที�สุดในญี�ปุ่น บนยอดเขาอินาสะ 
ท่านสามารถชมวิวแสงไฟยามคํ �าคืนที�สะทอ้นกบัผิวนํ!าบริเวณท่าเรือนางาซากิ และยงัมี
แสงไฟจากบา้นเรือนที�อยูต่ามเนินเขาส่องประกาย เกิดเป็นวิวทิวทศัน์ที�สวยงามโรแมน
ติค เหล่าคู่รกัทั!งชาวญี�ปุ่นและต่างชาติต่างตอ้งการมาเยี�ยมเยือนชมวิวจากยอดเขาอินา
สะแห่งนี! ใหไ้ดซ้กัครั!งหากเดินทางมาถึงเกาะคิวช ู
นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที%พกัระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

29 ธ.ค.62     อิสระท่องเที%ยวภายในมืองนางาซากิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  อิสระใหท่้านไดเ้ดินทางท่องเที�ยวในเมืองนางาซากิดว้ยตวัท่านเอง 
  -สะพานเมงาเนะบาชิ ซึ�งมีแม่นํ! านากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมี

สะพานหินเก่าแก่ทอดขา้มผ่านแม่นํ!าจาํนวนมาก แต่ที�โดดเด่นที�สุดคือสะพานเมงาเนะ
บาชิ สะพานโคง้สองช่วงที�สะทอ้นภาพผิวนํ!าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแวน่ตา  
-ยา่นฮามาโนะมาจ ิใหท่้านไดเ้ลือกชมและเลือกซื! อสินคา้ในยา่นนี!  โดยมีรา้นขาย
สินคา้ของที�ระลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณที�ทาํขึ! นโดย
ชาวโปรตุเกสที�เขา้มาแลกเปลี�ยนวฒันธรรมในสมยัก่อน, คะขุนิมนัจ ูหมั �นโถวไสห้มู
สามชั!น ขึ! นชื�อในดา้นความนุ่มของทั!งตวัแป้งและเนื! อหมสูามชั!นที�รสชาติละมุนลิ! น ซึ�ง
ท่านสามารถพบเห็นไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี! ยงัมีรา้นคา้นําสมยัมากมาย ไมว่า่จะ
เป็นรา้นขายเครื�องสาํอางคช์ั!นนํา รา้นรอ้ยเยน ดองกิโฮเต ้รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 
-เกาะเดจม่ิา อดีตท่าเรือที�เปิดทาํการคา้ขายกบัพ่อคา้ชาวโปรตุเกส ภายในมีอาคาร
บา้นเรือน โบสถ ์โรงเรียน โกดงัสินคา้ ที�บอกเล่าเรื�องราวประวติัศาสตรข์องเกาะเดจิมา่ 
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และยงัมีสถานที%อื%นๆ อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกท่องเที%ยว 
เที%ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
คํ %า  อิสระอาหารคํ %าตามอธัยาศยั  

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที%พกัระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

30 ธ.ค. 62         นางาซากิ>>สวนสนัตภิาพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู >> ซากะ  
                         ศาลเจา้ยูโทขุ อินาร ิโทสุ>> พรเีมี%ยม เอาทเ์ล็ท  

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมความงามของ สวนสันติภาพ ซึ�งถูกจัดสรา้งขึ! นเพื�อรําลึกถึงเหตุการณ์ทิ! ง

ระเบิดปรมาณูเมื�อวนัที� 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที�ทําลายเกือบทั!งเมืองและยงัฆ่า
สิ�งมีชีวิตไปมากกวา่ 1 หมื�นชีวิต ในสวนแห่งนี! มีรปูปั! นเกี�ยวกบัสนัติภาพมากมาย โดยที�
ดา้นหลงัของสวนจะมีเสาสีดาํที�เป็นตวัชี! ตาํแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบิดปรมาณูและยงั
มีรายชื�อของเหยื�อในครั!งนั!นดว้ย จากนั!นนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู 
(Atomic Bomb Museum) ซึ�งภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตรจ์ากเหตุการณจ์ริง
รวมไปถึงซากสิ�งของเครื�องใชที้�ไดร้บัความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื�อใหช้นรุ่น
หลงัไดร้ะลึกถึงความโหดรา้ยของสงคราม ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดิน 
ทางสู่ เมืองซากะ 

เที%ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านนมสัการ ศาลเจา้ยูโทขุ อินาริ ที�ตั!งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขา 

สรา้งขึ! นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชินโตประจาํตระกูลนาเบชิมะ ผูป้กครอง
เมืองซากะในสมยัเอโดะ มีเทพเจา้หลกัของศาสนาชินโต 3 องค ์ประดิษฐานอยู่ที�นี�  และ
ยงัเป็นที�ตั!งของเทพเจา้แห่งความรกั ซึ�งคนที�อยากสมหวงัในความรกัตอ้งมาขอพรที�ศาล
เจา้แห่งนี!  จากนั!นนําท่านเดินทางเพื�อชอ้ปปิ! งที� โทสุ พรีเมี%ยม เอาทเ์ล็ท เอาท์เล็ทที�
ใหญ่ที�สุดในเกาะคิวชู มีรา้นคา้แบรนด์เนมชื�อดังทั!งในและนอกประเทศมารวมตัวกัน
กว่า 150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที�เขา้กับ
บรรยากาศที�สดใส ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปปิ! งในเอาทเ์ลทสไตลส์แปน
นิชโคโลเนียลไดที้�นี�  
นาํท่านเขา้สู่ที%พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

คํ %า รบัประทานอาหารคํ %า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที%พกั  
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*** อิ%มอร่อยกบัมื> อพิเศษบุฟเฟตข์าปู ใหท้่านไดลิ้> มลองรสชาตปูิของญี%ปุ่นอยา่ง 
จุใจและอาหารนานาชาตอีิกนานาชนิด *** 

                        ***หลงัมื> ออาหาร อิสระใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ>าแร่ธรรมชาติ เชื%อว่า
ถา้ไดแ้ช่นํ>าแร่แลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดี
ขึ> น 
 

31 ธ.ค. 62         โออิตะ >> หมู่บา้นยูฟุอิน >> ทะเลสาบคินริน >> เบปปุ >> บ่อนรกจโิกขุดานิ  
                          ฟุคุโอกะ >> ชอ้ปปิ> งยา่นเทนจนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นยูฟุอิน หมู่บา้นเล็กๆ สไตลยุ์โรปที�ตั!งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอนั
แสนสงบ ใหท่้านไดเ้ดินเล่นสมัผัสบรรยากาศเมืองชนบทที�น่าหลงใหล และเลือกซื! อสินคา้
พื! นเมืองตามอัธยาศัย จากนั!นนําท่านเดินเล่นบริเวณ ทะเลสาบคินริน ทะเลสาบขนาด
เล็กที�อยู่ใกล้ๆ  หมู่บา้นยูฟุอิน ลกัษณะพิเศษของทะเลสาบแห่งนี! คือ นํ!าในทะเลสาบแห่งนี!
ไหลลงมาจากนํ!าพุรอ้นบนภูเขา ทําใหนํ้!าในทะเลสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเชา้ตรู่ 
ภาพของทะเลสาบที�มีไอนํ!าลอยตํ �าเหนือทะเลสาบเป็นภาพที�สวยงามราวกบัภาพวาด 

เที%ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เมืองนํ!าพุรอ้นชื�อดงัของเกาะคิวชู นําท่านชม  จิโกขุเมกุ

ริ หรือบ่อนรก ซึ�งเป็นชื�อเรียกขานของบ่อนํ! าพุรอ้นหลากสีชื�อดังของเมืองเบปปุ 
เนื�องจากภายใตพื้! นดินบริเวณนั!นมีความรอ้นใตพิ้ภพสะสมอยู่มาก และบ่อนํ!าพุรอ้น
ต่างๆ ที�มีสีหลากหลายนั!นมาจากกํามะถันชนิดต่างๆ ที�อยู่ในบ่อ นําท่านชมบ่อนํ!าพุ
รอ้น 1 แห่ง (บ่อทะเล) ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เพื�อนํา
ท่านชอ้ปปิ! งที� ย่านเท็นจิน ซึ�งรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ อาคารสาํนักงาน รา้นคา้
เสื! อผา้แฟชั �น ธนาคารพาณิชยส์าํคญั รา้นอาหาร และที�ชอ้ปปิ! งชั!นใตดิ้น ถือเป็นแหล่งใจ
กลางเมืองที�สาํคญัของเมืองฟุคุโอกะ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ! ง เช่น สินคา้
อิเล็กทรอนิกส์  กลอ้งถ่ายรูป นาฬิกา เสื! อผ้ากระเป๋ารองเท้า  สินคา้แบรนด์เนม  
เครื�องสาํอางค ์และรา้นรอ้ยเยน  ฯลฯ 

คํ %า อิสระอาหารคํ %าตามอธัยาศยั 

นาํท่านเขา้สู่ที%พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

01 ม.ค. 63     สนามบินฟุคุโอกะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เพื%อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

11.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย  
เที%ยวบินที% TG 649 

15.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
************************************************************************************************************** 
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กาํหนดการเดินทาง  27 ธนัวาคม - 01 มกราคม 2563 

 

 

หมายเหต ุ
 

1. การเดินทางในแต่ละครั!งจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่านขึ! นไป หากผูเ้ดินทางไม่ครบตาม
จาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาติใหเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศนั!นๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ̂ิไมคื่นค่าทวัร ์ไมว่า่กรณีใดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใชต้ั Oวเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที�พักมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ก่อนซื! อตั Oวเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะของทวัรว์่าออกเดินทาง
ไดห้รือไม ่และตรวจเช็คนํ!าหนักสมัภาระของสายการบินภายในประเทศที�ท่านใช ้เนื�องจากการ
กาํหนดนํ!าหนักสมัภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ 
ขึ! นอยูก่บัการกาํหนดของแต่ละสายการบิน ทั!งนี! ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�
เกิดขึ! น 

4. หากผูเ้ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นรา้นอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ จะไมคื่นเงินค่าบริการในส่วนนั!นให ้

 
อตัราค่าบริการนี> รวม 

 
1. ค่าตั Oวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั!นประหยดั 
2. ค่านํ!าหนักสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั Oวเครื�องบิน 

-สายการบินไทย ไดนํ้!าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณีหอ้งพกั

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั [ว
เครื%องบิน 

ราคาไม่รวมตั [ว
เครื%องบิน 

ราคาทา่นละ 51,900.- 25,900.- 

เด็ก (เสริมเตยีง) พกักบัผูใ้หญ ่ 46,900.- 23,900.- 

เด็ก (ไม่เสริมเตยีง) พกักบัผูใ้หญ ่ 38,900.- 19,900.- 

สาํหรบัทา่นที%ตอ้งการพกัเดี%ยว เพิ%ม
ทา่นละ 9,900.- 9,900.- 
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สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�มี 3 เตียงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสริมเตียง ในกรณีที�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวิน+หอ้งซิงเกิล  
-หอ้งทวิน หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง 
-หอ้งดบัเบิ! ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส ์1 เตียง 
-หอ้งทริปเปิ! ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
-หอ้งซิงเกิล หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกที์�คอยอาํนวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินสงูสุดท่านละไมเ่กิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั!งนี!
เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่างการ
เดินทาง) 

*** เด็กอายุต ํ %ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึ> นไป จะไดร้ับความคุม้ครองประกัน
อุบตัิเหตุเพียงครึ%งเดียว *** 
7. ค่าภาษีนํ!ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที� 5 สิงหาคม 2562 และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเติม 

ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
 

อตัราค่าบริการนี> ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มิไดค้าดคิด เช่น การปรบัค่านํ!ามนัหรืออื�นๆ ที�มิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ!าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดินทางตอ้งการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าชา้หรือทรพัยสิ์นสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ!าดื�มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกนํ!าดื�มระหวา่งทวัร)์ 
8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
7. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  

เงื%อนไขการชาํระเงิน   
 

1. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทัวรส์่วนที%เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวันเดินทาง 35 วันทาํการหรือนอ้ยกว่า กรุณาชาํระค่าทัวรเ์ต็ม

จาํนวน 
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4. กรณีจองทัวรแ์บบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใชเ้งื%อนไขการชาํระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ
ปรกติได ้

การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลิกล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มิฉะนั!นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการคืน
เงินมดัจาํทั!งหมด 

2. กรณียกเลิกก่อนวนัออกเดินทาง 35 วนัทาํการหรือนอ้ยกวา่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการ
คืนค่าทวัรท์ั!งหมด 

3. กรณีที�กรุป๊ออกเดินทางในช่วงวนัหยุดเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรือวนัหยุดยาวตามที�รฐับาลกาํหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที�ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี  
          การคืนเงินมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั Oวเครื�องบินเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถเลื�อนวนั
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการเปลี%ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั>งนี> ขึ> นอยู่กบั
สภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที%สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี%ปุ่น / การนาํสิ%งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื%อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลิกเที%ยวบิน 

ซึ%งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั>งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี> ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ̂ิในการเปลี%ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั>งนี> ขึ> นอยูก่บัอตัรา
แลกเปลี%ยนของเงินสกุลเยน 

2. ในกรณีที%เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์
ไดก็้ต่อเมื%อทางสายการบินและโรงแรมที%พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั>นใหแ้ลว้
เท่านั>น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณต์่างๆ 

เกิดขึ> นและมีเหตุทาํใหก้ารเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได ้บริษัทขอ
สงวนสิทธิ^ในการคืนเงินจนกว่าจะไดร้บัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายจาก
สายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายที%เกิดขึ> นนอกเหนือจากรายการทัวร ์อาทิเช่น
ค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที%ท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามัดจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื%อนไขต่างๆ ที%ทางบริษัทไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรมทวัรท์ุก
ประการ 
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