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HIGHLIGHT KYUSHU
6DAYS 4NIGHTS BY TG

VTG ขอนำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สุดของประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ นไทย
สู่เมืองฟุคโุ อกะ นำงำซำกิ ซำกะ และโออิ ตะ
ฟุคโุ อกะ
นำงำซำกิ

ซำกะ
โออิ ตะ

สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ, สนุกกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมาย
ทีย่ ่ำนเท็นจิน
สวนสันติ ภำพและพิ พิธภัณฑ์ระเบิดปรมำณู อนุสรณ์สถานเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์
สงครามโลกครังที
้ ่ 2, เดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมเลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้า
มากมายทีย่ า่ น ไชน่ ำ ทำวน์ และย่านฮำมำโนะมำจิ , ดื่มด่ากับทัศนียภาพยามค่าคืน
ของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขำอิ นำสะ, สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยทีม่ าพร้อมกับ
ประวัตศิ าสตร์การเข้ามาในญี่ป่ นุ ของชาวต่างชาติ, และอิ สระท่องเที่ยวด้วยตัวท่ำน
เองในเมืองนำงำซำกิ
ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ ศาลเจ้าทีส่ าคัญทีถ่ ูกใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละครเรื่อง “กลกิโมโน”
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท

ชมความงามของบ่อกามะถันทีม่ หี ลากสีสนั ที่จิโกขุเมกุริ, เยีย่ มชมหมู่บ้ำนยู
ฟุอิน หมู่บ้านเล็กๆทีต่ งั ้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอ ันเงียบสงบ, ชมทะเลสำบ
คิ นริ น ทะเลสาบน้าพุรอ้ นในหมูบ่ า้ นยูฟุอนิ

พิเศษ !!! อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟต์ขำปูและชมวิวยำมคำ่ คืนบนยอดเขำอิ นำสะ
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กำหนดกำรเดิ นทำง 11-16 และ 18-23 ตุลำคม 2562
วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูที่ 2 เคำน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัว
เดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น โดยสำยกำรบินไทย

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟุ >> นำงำซำกิ >> สวนโกลฟเวอร์ >>
ไชน่ ำ ทำวน์ >> นั ่งรถโค้ชสู่ยอดเขำอินำสะ

00.50 น.

ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นฟุคุโอกะ เกำะคิ ว ชู ประเทศญี่ ปุ่น โดยสำยกำรบิ นไทย
เที่ยวบินที่ TG 648
เดิ นทำงถึ งสนำมบิ นฟุคุโอกะ ประเทศญี่ ปุ่น หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ ำ
เมืองและขัน้ ตอนศุลกำกรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อนั ดับ 8
ของญี่ป่ ุน เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองที่น่าอยูท่ ่สี ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นั ่นเป็ น
เพราะเมืองฟุคุโอกะเป็ นเมืองใหญ่ท่มี บี รรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียว
หรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขาย
อาหารริมถนนหรือทีเ่ รียกกันว่ายาไต ซึง่ ดูเหมือนจะเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองฟุคุโอกะไป
แล้ว นาท่านนมัสการ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ป่ ุน ศาลเจ้าดา
ไซฟุนับเป็ นหนึ่งในศาลเจ้าที่สาคัญที่สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นที่สถิตของเทพเจ้าแห่ง
ความรู้ ซึ่งมีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมา
เยือนอย่างไม่ขาดสาย จนถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ป่ นุ ทีไ่ ม่ควรพลาด อาคารศาล
เจ้าทีเ่ ห็นในปัจจุบนั เป็ นของทีส่ ร้างใหม่เมื่อปี ค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรปู ปั ้นวัวเทพ
เจ้านอนอยูใ่ นสภาพทีเ่ งาวับโดยชาวญี่ป่ นุ มีความเชื่อกันว่าหากได้ลบู ไล้บริเวณหัวและเขา
ของวัวจะทาให้หายจากอาการเจ็บป่ วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสาเร็จในเรื่อง
ของการเรียน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำงำซำกิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อครัง้
อดีตเมืองนี้ถือเป็ นเมืองท่าที่มกี ารติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับ
โลกตะวันตก นาท่านชมสถานที่ท่องเทีย่ วอันเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้าง
โดยคหบดีชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายและซื้อที่บริเวณภูเขาริมอ่าวของเมืองนางาซากิ

08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย
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คำ่

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะเป็ นแบบตะวันตก มีการจัดแสดงเรื่องราวประวัตคิ วาม
เป็ น มาเกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึง สวนดอกไม้ท่ผี ลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละ
ฤดูกาลอย่างสวยงาม รวมถึงประวัตขิ องมาดามบัตเตอร์ฟลายที่เฝ้ าคอยการกลับมา
ของคนรักอย่างซื่อสัตย์ จนมีผู้นามาสร้างเป็ นบทละครชื่อดังเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย
จากนัน้ น าท่ านสู่ย่าน ไชน่ ำทำวน์ หรือที่รู้จกั กัน ในชื่อ”ไชน่ าทาวน์ ช ิน ชิ” เป็ น ไชน่ า
ทาวน์ท่เี ก่าแก่ท่สี ุดในประเทศญี่ป่ ุน โดยถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 17 ในปั จจุบนั ไชน่ า
ทาวน์เมืองนางาซากิน้ี โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดัง
อย่าง จัมปง (Champon) ลักษณะคล้ายก๋วยเตีย๋ วราดหน้า ส่วนผสมมีทงั ้ กุ้ง ปลาหมึก
หมู ลูกชิ้นปลา ถั ่วงอก กะหล่าปลี คลุกเคล้าอยู่ในน้ าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสั ่ง ซา
ระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราดส่วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุด้ง เส้นรา
เม็ง หรือเส้นหมีก่ รอบ
อิ สระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
จากนัน้ นาท่านเดิ นทำงโดยรถโค้ชขึ้นสู่จดุ ชมวิ วบนยอดเขำอิ นำสะ สถานทีช่ มวิว
กลางคืน ที่ติดอัน ดับหนึ่ งในสามวิวยามค่ าคืน ที่สวยที่สุดในญี่ป่ ุน บนยอดเขาอินาสะ
ท่านสามารถชมวิวแสงไฟยามค่าคืนทีส่ ะท้อนกับผิวน้าบริเวณท่าเรือนางาซากิ และยังมี
แสงไฟจากบ้านเรือนที่อยูต่ ามเนินเขาส่องประกาย เกิดเป็ นวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามโรแมน
ติค เหล่าคู่รกั ทัง้ ชาวญี่ป่ ุนและต่างชาติต่างต้องการมาเยีย่ มเยือนชมวิวจากยอดเขาอินา
สะแห่งนี้ให้ได้ซกั ครัง้ หากเดินทางมาถึงเกาะคิวชู
นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

วันที่สำม

อิ สระท่องเที่ยวภำยในมืองนำงำซำกิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวในเมืองนางาซากิดว้ ยตัวท่านเอง
-สะพำนเมงำเนะบำชิ ซึ่ง มีแ ม่น้ านากาชิม ะ ไหลผ่ านกลางเมืองนางาซากิ และมี
สะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามผ่านแม่น้าจานวนมาก แต่ทโ่ี ดดเด่นทีส่ ุดคือสะพานเมงาเนะ
บาชิ สะพานโค้งสองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้าเป็ นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
-ย่ำนฮำมำโนะมำจิ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าในย่านนี้ โดยมีรา้ นขายสินค้า
ของทีร่ ะลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณทีท่ าขึน้ โดยชาว
โปรตุเกสทีเ่ ข้ามาแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมในสมัยก่อน, คะขุนิมนั จู หมั ่นโถวไส้หมูสามชัน้
ขึน้ ชื่อในด้านความนุ่มของทังตั
้ วแป้ งและเนื้อหมูสามชัน้ ทีร่ สชาติละมุนลิน้ ซึง่ ท่าน
สามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้านาสมัยมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น
ร้านขายเครื่องสาอางค์ชนั ้ นา ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้ ร้านขายรองเท้า ฯลฯ
-เกำะเดจิม่ำ อดีตท่าเรือทีเ่ ปิ ดทาการค้าขายกับพ่อค้าชาวโปรตุเกส ภายในมีอาคาร
บ้านเรือน โบสถ์ โรงเรียน โกดังสินค้า ทีบ่ อกเล่าเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ของเกาะเดจิม่า
และยังมีสถำนที่อื่นๆ อีกมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกท่องเที่ยว
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เที่ยง
คำ่

อิ สระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

วันที่สี่

สวนสันติ ภำพ >> พิ พิธภัณฑ์ระเบิดปรมำณู >> ซำกะ >> ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ >>
โทสุ พรีเมีย่ ม เอำท์เล็ท

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ สวนสันติ ภ ำพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ ท้งิ
ระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกือบทัง้ เมืองและยังฆ่าสิง่ มีชวี ติ
ไปมากกว่า 1 หมื่นชีวติ ในสวนแห่งนี้มรี ปู ปัน้ เกีย่ วกับสันติภาพมากมาย โดยทีด่ า้ นหลัง
ของสวนจะมีเสาสีดาทีเ่ ป็ นตัวชี้ตาแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณูและยังมีรายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้ นัน้ ด้วย จากนัน้ นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ด ปรมำณู (Atomic
Bomb Museum) ซึง่ ภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง รวมไป
ถึงซากสิง่ ของเครื่องใช้ทไ่ี ด้รบั ความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้
ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองซำกะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ านนมัสการ ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ ที่ตงั ้ ตระหง่านอยู่ท่ ามกลางแมกไม้และขุนเขา
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1688 เป็ นศาลเจ้านิกายชินโตประจาตระกูลนาเบชิมะ ผูป้ กครองเมือง
ซากะในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ท่นี ่ี และยัง
เป็ นทีต่ งั ้ ของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งคนที่อยากสมหวังในความรัก ต้องมาขอพรที่ศาล
เจ้าแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทางเพื่อช้อปปิ้ งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท เอาท์เล็ท ที่
ใหญ่ทส่ี ุดในเกาะคิวชู มีรา้ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังทัง้ ในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า
150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ากับบรรยากาศที่
สดใส ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียล
ได้ทน่ี ่ี
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อยกับมือ้ พิ เศษบุฟเฟต์ขำปู ให้ท่ำนได้ลิ้มลองรสชำติ ปขู องญี่ปนอย่
ุ่ ำง

เที่ยง
บ่ำย

คำ่
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จุใจและอำหำรนำนำชำติ อีกนำนำชนิ ด ***
***หลังมื้ออำหำร อิ สระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่ อว่ำถ้ำ
ได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
วันที่ห้ำ

โออิ ตะ >> หมู่บ้ำนยูฟอุ ิ น >> ทะเลสำบคิ นริน >> เบปปุ >> บ่อนรกจิโกขุดำนิ
>> ฟุคโุ อกะ >> ช้อปปิ้ งย่ำนเทนจิน

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนยูฟอุ ิ น หมู่บา้ นเล็กๆ สไตล์ยโุ รปทีต่ งั ้ อยูท่ ่ามกลางธรรมชาติอนั
แสนสงบ ให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศเมืองชนบททีน่ ่ าหลงใหล และเลือกซือ้ สินค้า
พืน้ เมืองตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเดินเล่นบริเวณ ทะเลสำบคิ นริน ทะเลสาบขนาดเล็ก
ทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ หมู่บ้านยูฟุอนิ ลักษณะพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้คอื น้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหล
ลงมาจากน้าพุรอ้ นบนภูเขา ทาให้น้ าในทะเลสาบอุ่นอยูต่ ลอดเวลา และในช่วงเช้าตรู่ ภาพ
ของทะเลสาบทีม่ ไี อน้าลอยต่าเหนือทะเลสาบเป็ นภาพทีส่ วยงามราวกับภาพวาด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เมืองน้าพุรอ้ นชื่อดังของเกาะคิวชู นาท่านชม จิโกขุเมกุ
ริ หรือบ่ อ นรก ซึ่ง เป็ น ชื่อ เรีย กขานของบ่ อ น้ าพุ ร้อ นหลากสีช่ือ ดัง ของเมือ งเบปปุ
เนื่ องจากภายใต้พ้นื ดิน บริเวณนัน้ มีความร้อนใต้พิภพสะสมอยู่มาก และบ่อน้ าพุร้อน
ต่างๆ ทีม่ สี หี ลากหลายนัน้ มาจากกามะถันชนิดต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นบ่อ นาท่านชมบ่อน้าพุรอ้ น
1 แห่ง (บ่อทะเล) ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เพื่อนาท่านช้อป
ปิ้ งที่ ย่ ำนเท็นจิ น ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน ร้านค้าเสื้อผ้า
แฟชั ่น ธนาคารพาณิชย์สาคัญ ร้านอาหาร และที่ช้อปปิ้ งชัน้ ใต้ดนิ ถือเป็ นแหล่งใจกลาง
เมืองที่ส าคัญ ของเมืองฟุ คุ โอกะ ให้ ท่ านได้เพลิด เพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง เช่ น สิน ค้ า
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ กล้อ งถ่ า ยรูป นาฬิ ก า เสื้อผ้า กระเป๋ ารองเท้า สิน ค้าแบรนด์เนม
เครื่องสาอางค์ และร้านร้อยเยน ฯลฯ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่หก

สนำมบินฟุคโุ อกะ >> สนำมบินสุวรรณภูมิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบินฟุคโุ อกะ เพื่อเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 649
เดิ นทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ

11.35 น.
14.55 น.

**************************************************************************************************************
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กำหนดกำรเดิ นทำง 11-16 และ 18-23 ตุลำคม 2562
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋ว
เครื่องบิน

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

รำคำท่ำนละ

39,900.-

20,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

35,900.-

18,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

29,900.-

15,600.-

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.-

9,900.-

**รำคำนี้ รวมรำยกำรทัวร์ ค่ำตั ๋วเครื่องบิ น**
หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดิน ทางจานวน 25 ท่านขึน้ ไป หากผู้เดินทางไม่ครบตาม
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ น วิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผู้เดิน ทางมีการใช้ต ั ๋วเดิน ทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภูมิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยูก่ บั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษทั ขณะเดินทาง อาทิเช่น ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิน
-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
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3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 3 มิถนุ ำยน 2562 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
1. กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำร
3. กรณี ทำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำรหรือน้ อยกว่ำ กรุณำชำระค่ำทัวร์
เต็มจำนวน
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4. กรณี จองทัวร์แบบเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้ เงื่อนไขกำรชำระเงิ นแบบกำรจองทัวร์แบบ
ปรกติ ได้
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทังหมด
้
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชั ่น เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมำยเหตุ
1. ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กบั
สภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษทั ฯ จะคำนึ งถึง
ประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญที่สดุ ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำร
ห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปนุ่ / กำรนำสิ่ งของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำร
เดิ นทำงไม่ถกู ต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติ ต่ำงๆ และ
กำรยกเลิ กเที่ยวบิน ซึ่งทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือ
บำงส่วน นอกจำกนี้ ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทำงธรรมชำติ ต่ำงๆ ทำงบริ ษัทสำมำรถคืนเงิ นมัดจำหรือค่ำทัวร์
ได้กต็ ่อเมื่อทำงสำยกำรบิ นและโรงแรมที่พกั ได้ทำกำรพิ จำรณำคืนเงิ นส่วนนัน้ ให้แล้ว
เท่ ำนัน้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชำติ ในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดิ นทำง หำกมีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทำให้ กำรเดิ นทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิ นจนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยันว่ำจะมีกำรรับผิ ดชอบค่ำใช้ จ่ำย
จำกสำยกำรบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่อค่ำใช้ จ่ำยที่ เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์
อำทิ เช่ นค่ำโรงแรม ค่ำรถรับส่งไปสนำมบิ น ค่ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัด จำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษ ัท ฯ ถือว่ำ
ท่ ำนได้ย อมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ ท ำงบริ ษ ัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัว ร์
ทุกประกำร
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