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VTG ขอน ำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ นำงำซำกิ ซำกะ และโออิตะ 

 

ฟคุโุอกะ สกัการะเทพเจา้ในดา้นการศกึษาที ่ศำลเจ้ำดำไซฟ,ุ สนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย
ทีย่่ำนเทน็จิน 

นำงำซำกิ สวนสนัติภำพและพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู อนุสรณ์สถานเพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ที ่2, เดนิเล่นชมบรรยากาศโดยรอบพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้
มากมายทีย่า่น ไชน่ำ ทำวน์ และยา่นฮำมำโนะมำจิ, ดื่มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนื
ของเมอืงนางาซาก ิณ ภเูขำอินำสะ, สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบั
ประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญี่ปุ่นของชาวต่างชาต,ิ และอิสระท่องเท่ียวด้วยตวัท่ำน
เองในเมืองนำงำซำกิ 

 ซำกะ  ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ ศาลเจา้ทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเรื่อง “กลกโิมโน”  
  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเม่ียม เอำท์เลท็ 

โออิตะ ชมความงามของบ่อก ามะถนัทีม่หีลากสสีนัที่จิโกขุเมกริุ, เยีย่มชมหมู่บ้ำนยู
ฟุอิน หมู่บ้านเล็กๆทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตอิันเงยีบสงบ, ชมทะเลสำบ
คินริน ทะเลสาบน ้าพรุอ้นในหมูบ่า้นยูฟุอนิ  

พิเศษ !!! อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟต์ขำปแูละชมวิวยำมค ำ่คืนบนยอดเขำอินำสะ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 11-16 และ 18-23 ตุลำคม 2562 
วนัแรก          สนำมบินสวุรรณภมิู 
 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวั
เดินทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน โดยสำยกำรบินไทย  

 

วนัท่ีสอง         ฟคุโุอกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ>> นำงำซำกิ >> สวนโกลฟเวอร ์>>  
                        ไชน่ำ ทำวน์ >> นัง่รถโค้ชสู่ยอดเขำอินำสะ 

 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินฟุคุโอกะ เกำะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ

เมืองและขัน้ตอนศลุกำกรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุุโอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี่ปุ่น เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยูท่ ี่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นัน่เป็น
เพราะเมอืงฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ที่มบีรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีว
หรือโอซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มีแม่น ้าไหลผ่านตวัเมืองหลายสาย มีแผงขาย
อาหารรมิถนนหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ยาไต ซึง่ดเูหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงฟุคุโอกะไป
แล้ว น าท่านนมสัการ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจา้นบัร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจา้ดา
ไซฟุนับเป็นหนึ่งในศาลเจา้ที่ส าคญัที่สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจา้แห่ง
ความรู้ ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีกัท่องเที่ยวเดนิทางมา
เยอืนอยา่งไม่ขาดสาย จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี่ปุ่นทีไ่ม่ควรพลาด อาคารศาล
เจา้ทีเ่หน็ในปัจจุบนัเป็นของทีส่รา้งใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจ้ามรีปูปั้นววัเทพ
เจา้นอนอยูใ่นสภาพทีเ่งาวบัโดยชาวญี่ปุ่นมคีวามเชื่อกนัว่าหากไดล้บูไลบ้รเิวณหวัและเขา
ของววัจะท าใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรื่อง
ของการเรยีน  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนำงำซำกิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ เมื่อครัง้

อดีตเมอืงนี้ถือเป็นเมอืงท่าที่มกีารตดิต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กบั
โลกตะวนัตก น าท่านชมสถานที่ท่องเทีย่วอนัเลื่องชื่อของเมอืงที่ สวนโกลฟเวอร ์สรา้ง
โดยคหบดชีาวองักฤษที่เขา้มาค้าขายและซื้อที่บรเิวณภูเขารมิอ่าวของเมอืงนางาซาก ิ
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บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มจะเป็นแบบตะวนัตก มกีารจดัแสดงเรื่องราวประวตัคิวาม
เป็นมาเกี่ยวกบับ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ที่ผลดัเปลี่ยนไปตามแต่ละ
ฤดูกาลอย่างสวยงาม  รวมถึงประวตัขิองมาดามบตัเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลบัมา
ของคนรกัอย่างซื่อสตัย ์จนมผีู้น ามาสรา้งเป็นบทละครชื่อดงัเรื่องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย 
จากนัน้น าท่านสู่ย่าน ไชน่ำทำวน์ หรือที่รู้จกักนัในชื่อ”ไชน่าทาวน์ชินชิ” เป็นไชน่า
ทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบนัไชน่า
ทาวน์เมอืงนางาซากนิี้  โด่งดงัมากในเรื่องร้านอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดงั
อย่าง จมัปง (Champon) ลกัษณะคล้ายก๋วยเตีย๋วราดหน้า ส่วนผสมมทีัง้กุ้ง ปลาหมกึ 
หมู ลูกชิ้นปลา ถัว่งอก กะหล ่าปล ีคลุกเคล้าอยู่ในน ้าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสัง่ ซา
ระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราดส่วนผสมดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุด้ง เส้นรา
เมง็ หรอืเสน้หมีก่รอบ  

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั 
จากนัน้ น าท่านเดินทำงโดยรถโค้ชขึ้นสู่จดุชมวิวบนยอดเขำอินำสะ สถานทีช่มววิ
กลางคนืที่ติดอนัดบัหนึ่งในสามววิยามค ่าคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น  บนยอดเขาอินาสะ 
ท่านสามารถชมววิแสงไฟยามค ่าคนืทีส่ะทอ้นกบัผวิน ้าบรเิวณท่าเรอืนางาซากิ และยงัมี
แสงไฟจากบา้นเรอืนที่อยูต่ามเนินเขาส่องประกาย เกดิเป็นววิทวิทศัน์ที่สวยงามโรแมน
ตคิ เหล่าคู่รกัทัง้ชาวญี่ปุ่นและต่างชาตต่ิางต้องการมาเยีย่มเยอืนชมววิจากยอดเขาอนิา
สะแห่งนี้ใหไ้ดซ้กัครัง้หากเดนิทางมาถงึเกาะควิชู 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว  
 

วนัท่ีสำม           อิสระท่องเท่ียวภำยในมืองนำงำซำกิ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเที่ยวในเมอืงนางาซากดิว้ยตวัท่านเอง 
  -สะพำนเมงำเนะบำชิ ซึ่งมีแม่น ้ านากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมี

สะพานหนิเก่าแก่ทอดขา้มผ่านแม่น ้าจ านวนมาก แต่ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดคอืสะพานเมงาเนะ
บาช ิสะพานโคง้สองช่วงทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรปูแวน่ตา  
-ย่ำนฮำมำโนะมำจิ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ในยา่นนี้ โดยมรีา้นขายสนิคา้
ของทีร่ะลกึจากเมอืงนางาซาก ิอาทเิช่น คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณทีท่ าขึน้โดยชาว
โปรตุเกสทีเ่ขา้มาแลกเปลีย่นวฒันธรรมในสมยัก่อน, คะขนุิมนัจ ูหมัน่โถวไสห้มสูามชัน้ 
ขึน้ชื่อในดา้นความนุ่มของทัง้ตวัแป้งและเนื้อหมสูามชัน้ทีร่สชาตลิะมุนลิน้ ซึง่ท่าน
สามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้น าสมยัมากมาย ไม่วา่จะเป็น
รา้นขายเครื่องส าอางคช์ ัน้น า รา้นรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 
-เกำะเดจิม่ำ อดตีท่าเรอืทีเ่ปิดท าการคา้ขายกบัพ่อคา้ชาวโปรตุเกส ภายในมอีาคาร
บา้นเรอืน โบสถ์ โรงเรยีน โกดงัสนิคา้ ทีบ่อกเล่าเรื่องราวประวตัศิาสตรข์องเกาะเดจมิ่า 
และยงัมีสถำนท่ีอ่ืนๆ อีกมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกท่องเท่ียว 



P a g e  | 4 

HIGHLIGHT KYUSHU 6DAYS 4NIGHTS BY TG ON OCTOBER 2019 

เท่ียง อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว  
 

วนัท่ีส่ี               สวนสนัติภำพ >> พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมำณู >> ซำกะ >> ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ >> 
                          โทส ุพรีเม่ียม เอำท์เลท็  

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของ สวนสนัติภำพ ซึ่งถูกจดัสร้างขึน้เพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์ทิ้ง

ระเบดิปรมาณูเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติ
ไปมากกวา่ 1 หมื่นชวีติ ในสวนแห่งนี้มรีปูปัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงั
ของสวนจะมเีสาสดี าทีเ่ป็นตวัชี้ต าแหน่งจุดศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณูและยงัมรีายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้นัน้ด้วย จากนัน้น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมำณู (Atomic 
Bomb Museum) ซึง่ภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตรจ์ากเหตุการณ์จรงิรวมไป
ถงึซากสิง่ของเครื่องใช้ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื่อใหช้นรุ่นหลงัได้
ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซำกะ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านนมสัการ ศำลเจ้ำยูโทข ุอินำริ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา 

สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโตประจ าตระกูลนาเบชมิะ ผูป้กครองเมอืง
ซากะในสมยัเอโดะ มเีทพเจ้าหลกัของศาสนาชนิโต 3 องค์ ประดษิฐานอยู่ที่นี่ และยงั
เป็นทีต่ ัง้ของเทพเจ้าแห่งความรกั ซึ่งคนที่อยากสมหวงัในความรกัต้องมาขอพรที่ศาล
เจ้าแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเพื่อช้อปป้ิงที่ โทสุ พรีเม่ียม เอำท์เลท็ เอาท์เลท็ที่
ใหญ่ทีสุ่ดในเกาะควิช ูมรีา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนักวา่ 
150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใต้ของรฐัแคลฟิอรเ์นียที่เขา้กบับรรยากาศที่
สดใส ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการช้อปป้ิงในเอาทเ์ลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียล
ไดท้ีน่ี่  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบฟุเฟตข์ำป ูให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปขูองญ่ีปุ่ นอย่ำง 
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จใุจและอำหำรนำนำชำติอีกนำนำชนิด *** 
                        ***หลงัมื้ออำหำร อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำ

ได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วนัท่ีห้ำ            โออิตะ >> หมู่บ้ำนยฟูอิุน >> ทะเลสำบคินริน >> เบปป ุ>> บ่อนรกจิโกขดุำนิ  
                        >> ฟคุโุอกะ >> ช้อปป้ิงย่ำนเทนจิน 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้ำนยฟูอิุน หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลย์โุรปทีต่ ัง้อยูท่่ามกลางธรรมชาตอินั
แสนสงบ ใหท้่านได้เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศเมอืงชนบททีน่่าหลงใหล และเลอืกซือ้สนิค้า
พืน้เมอืงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณ ทะเลสำบคินริน ทะเลสาบขนาดเลก็
ทีอ่ยูใ่กล้ๆ  หมู่บ้านยฟุูอนิ ลกัษณะพเิศษของทะเลสาบแห่งนี้คอื น ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหล
ลงมาจากน ้าพุรอ้นบนภเูขา ท าใหน้ ้าในทะเลสาบอุ่นอยูต่ลอดเวลา และในช่วงเช้าตรู่ ภาพ
ของทะเลสาบทีม่ไีอน ้าลอยต ่าเหนือทะเลสาบเป็นภาพทีส่วยงามราวกบัภาพวาด 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปปุ เมอืงน ้าพุรอ้นชื่อดงัของเกาะควิช ูน าท่านชม  จิโกขเุมกุ

ริ หรือบ่อนรก ซึ่งเป็นชื่อเรียกขานของบ่อน ้ าพุร้อนหลากสีชื่อดงัของเมืองเบปปุ 
เนื่องจากภายใต้พื้นดนิบริเวณนัน้มคีวามร้อนใต้พิภพสะสมอยู่มาก และบ่อน ้าพุร้อน
ต่างๆ ทีม่สีหีลากหลายนัน้มาจากก ามะถนัชนิดต่างๆ ทีอ่ยูใ่นบ่อ น าท่านชมบ่อน ้าพุรอ้น 
1 แห่ง (บ่อทะเล) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เพื่อน าท่านช้อป
ป้ิงที่ ย่ำนเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน ร้านค้าเสื้อผ้า
แฟชัน่ ธนาคารพาณิชยส์ าคญั ร้านอาหาร และที่ช้อปป้ิงชัน้ใต้ดนิ ถือเป็นแหล่งใจกลาง
เมืองที่ส าคัญของเมืองฟุคุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง เช่น สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์  กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า  สินค้าแบรนด์เนม  
เครื่องส าอางค ์และรา้นรอ้ยเยน  ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีหก            สนำมบินฟคุโุอกะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย  
เท่ียวบินท่ี TG 649 

14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
************************************************************************************************************** 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 11-16 และ 18-23 ตุลำคม 2562 

**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 
 
หมำยเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดนิทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป หากผู้เดนิทางไม่ครบตาม
จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกวา่สายการบนิระหวา่งประเทศ 
ขึน้อยูก่บัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดินทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให ้

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เครื่องบิน 

รำคำไมร่วมตัว๋เครื่องบิน 

รำคำท่ำนละ 39,900.- 20,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.- 18,900.- 

เดก็ (ไมเ่สริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 29,900.- 15,600.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.- 9,900.- 
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3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณีหอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณีทีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
7. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่3 มิถนุำยน 2562 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
8. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน   
 

1. กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรณุำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณีท ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำรหรือน้อยกว่ำ กรณุำช ำระค่ำทวัร์

เตม็จ ำนวน 
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4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้เงื่อนไขกำรช ำระเงินแบบกำรจองทวัรแ์บบ
ปรกติได้ 

กำรยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณียกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

3. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมำยเหต ุ
 

1. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั
สภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึง
ประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสดุ ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกำร
ห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น / กำรน ำส่ิงของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถกูต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชำติต่ำง  ๆและ
กำรยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือ
บำงส่วน นอกจำกน้ีทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษัทสำมำรถคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์
ได้กต่็อเม่ือทำงสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่ำนัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินจนกว่ำจะได้รบักำรยืนยนัว่ำจะมีกำรรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
จำกสำยกำรบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร  ์
อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว  ทำงบริษัทฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ  ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประกำร 
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