Page |1

UNSEEN SOUTH KYUSHU
6D4N BY TG

มิ ยาซากิ – คาโกชิมะ – ฟุคโุ อกะ
VTG ขอเชิญท่านร่ร่วมเดินทางไปกับสายการบินไทย
สู่เมื
เมือง ฟุคโุ อกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ
ฟุคโุ อกะ
มิ ยาซากิ
คาโกชิ มะ

นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ หนึงในศาลเจ้าทีสําคัญทีสุด อันเป็ นทีสถิตย์ของเทพเจ้าแห่ง
ความรู,้ ช้อปปิงใจกลางเมืองฟุคุโอกะทีสถานี ฮากาตะ ศูนย์รวมของฝากของเกาะคิวชู
ช่ องเขาทาคาชิ โฮะ สถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติทมีี ความงดงามสุดมหัศจรรย์,
สักการะศาลเจ้
ศาลเจ้าทาคาชิ โฮะ ศาลเจ้าศักดิ 4สิทธิ 4ของเมืองมิยาซากิ
นังเรือเฟอร์รสูี ่ เกาะซากุระจิ มะ ชมความสวยงามและความยิงใหญ่ของภูเขาไฟซากุระ
จิมะ ซึงเป็ นภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท, ศาลเจ้าคิ ริชิมะ ศาลเจ้าทีเชือกันว่าเป็ นทีสถิตย์
ของเทพเจ้าอามาเทราสึ, ทะเลสาบอิ เคดะ ทะเลสาบทีใหญ่ทสุี ดในภูมภิ าคคิวชู,
สวนชิ โรยามะ จุดชมวิวเมืองคาโกชิมะทีสวยทีสุด, สถานี นิชิ-โอยามะ
โอยาม สถานีรถไฟJR
ทีอยูใ่ ต้สุดของประเทศ
ประเทศญีปุน่ , ศาลเจ้าริ วกู ศาลเจ้จ้าทีสร้างขึน" จากเรืองเล่าของญีปุ่นเรือง
“อุราชิมะทาโร่”, สัมผัสประสบการณ์ อบทรายร้อน จากทรายทีอุดมไปด้วยแร่ธาตุ
นานาชนิด, อิสระท่องเทียวด้วยตัวท่านเองภายในเมืองคาโกชิมา่

ให้ท่านได้สมั ผัสกับความเร็วของรถไฟ
รถไฟชินคันเซ็น
กับความเร็วสูงสุดถึง 240 กิโลเมตร / ชัวโมง
/
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กําหนดการเดินทาง12-17 เมษายน 2562
วันแรก
21.30 น.

วันที3สอง

00.50 น.
08.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที3สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน4 ที3 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพื3อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน4 ตอนการเช็คอิ น
สนามบิ นฟุคโุ อกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟุ >> มิ ยาซากิ >> ช่องเขาทาคาชิ โฮะ >>
ศาลเจ้าทาคาชิ โฮะ >> คิ ริชิมะ

ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นฟุคโุ อกะ เกาะคิ วชู ประเทศญี/ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เที/ยวบิ นที/ TG648
เดิ นทางถึงสนามบิ นฟุคุโอกะ เกาะคิ วชู หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขันA ตอนศุลกากรแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคโุ อกะ เมืองทีใหญ่เป็ นอันดับ 8
ของประเทศญีปุ่น เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองทีน่ าอยู่ทสุี ดในโลกแห่งหนึงมาแล้ว
นั นเป็ น เพราะฟุ คุ โ อกะเป็ น เมือ งใหญ่ ทีมีบ รรยากาศแบบสบายๆ ไม่ เ ร่ ง รีบ เหมือ น
โตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่นําไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผง
ขายอาหารริมถนนหรือทีเรียกว่า Yatai ซึงดูเหมือนจะกลายมาเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง
ฟุคุโอกะไปแล้ว นําท่านนมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญีปุ่น
ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ นหนึงในศาลเจ้าทีสําคัญทีสุด ศาลเจ้าแห่งนีเป็ นทีสถิตย์ของเทพ
เจ้าแห่งความรู้ ซึงมีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนักท่องเทียว
เดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญีปุ่นทีไม่ควร
พลาด อาคารศาลเจ้าทีเห็นในปจั จุบนั เป็ นของทีสร้างใหม่เมือปี ค.ศ.1591 ตรงทางเข้า
ั วเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพทีมันวับโดยชาวญีปุ่นมีความเชือกันว่าหาก
ศาลเจ้ามีรูปปนวั
ได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทําให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามา
และประสบความสําเร็จในเรืองของการเรียน จากนัน นํ าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดมิ ยา
ซากิ เมืองทีท่านจะต้องหลงมนต์เสน่ หข์ องธรรมชาติทสวยงามและอากาศบริ
ี
สุทธิ 4
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เที/ยง
บ่าย

คํา3

วันที3สาม

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ ช่ องเขาทาคาชิ โฮะ เป็ นหนึงในสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติทมีี
ชือเสียงของจังหวัดมิยาซากิ ซึงช่องเขานีเกิดจากการก่อตัวของลาวาเมือครังภูเขาไฟอา
โสะทีตังอยู่ในจังหวัดคุมาโมโต้เกิดการปะทุ หลังจากนันได้ถูกกัดเซาะโดยแม่นําโกคา
ั ความสูงโดยประมาณ 80-100 เมตรเลย
เสะเรือยมาจนกลายเป็ นช่องเขาทีทังสองฝงมี
ทีเดียว โดยสถานทีแห่ งนีได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นอุ ทยานแห่งชาติ จากนันนํ าท่าน
สักการะ ศาลเจ้าทาคาชิ โฮะ สถานทีแห่งนีใช้เป็ นพืนทีสําหรับสักการะเทพอามาเทระสึ
หรือเทพแห่งพระอาทิตย์ทชาวญี
ี
ปุ่นนับถือ ภายในศาลเจ้าเงียบสงบ และห้อมล้อมไป
ด้วยธรรมชาติอนั บริสุทธิ 4 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองคิ ริชิมะ
นําท่านเข้าสู่ที/พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
รับประทานอาหารคํา3 ณ โรงแรมที3พกั
*** ในคื นนีA ให้ ทุกท่ านเตรียมเสืAอผ้าและของใช้ ที/จาํ เป็ นแบ่งใส่ กระเป๋าเล็ก
สําหรับเช็คอิ นเข้าพักที/ โรงแรมคืนที/สามและสี/ เพื/อความสะดวกใน
การขนย้ายสัมภาระ เนื/ องจากในวันที/ สี/ของการเดิ นทาง ลูกค้าต้ องเดิ นทางจาก
เมืองคาโกชิ มะสู่เมืองฟุคโุ อกะด้วยรถไฟชิ นคันเซ็น ***
คิ ริชิมะ >> ศาลเจ้าคิ ริชิมะ >> อิ บทุ สึกิ >> ทะเลสาบอิ เคดะ >> สถานี นิชิ-โอยามะ
>> ศาลเจ้าริ วกู >> อบทรายร้อน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคิ ริชิมะ ซึงตัง" อยูร่ ะหว่างจังหวัดมิยาซากิและจังหวัดคาโกชิ
มะ อีกทัง" ยังเป็ นส่วนหนึงของอุ ทยานแห่งชาติภูเขาไฟคิรชิ มิ ะ-คิโนโควัง นํ าท่านเข้า
สักการะ ศาลเจ้าคิ ริชิมะ ศาลเจ้าในลัทธิชนิ โต สร้างขึน" เพือสักการะเทพนินิกโิ นะมิโค
โตะ หลานชายของเทพอามาเทระสึหรือทีเรียกว่าเทพแห่งดวงอาทิตย์ เทพผูล้ งมาจาก
สวรรค์เ พือสร้างเกาะญีปุ่นทีเมือ งคิรชิ ิม่า ภายในศาลเจ้ามีส ถาปตั ยกรรมทีสวยงาม
เรียบง่าย อาคารและสิงก่ อสร้างต่ างๆ เน้ นใช้สแี ดงเป็ นหลัก และถูกโอบล้อมไปด้วย
ธรรมชาติอนั เงียบสงบ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองอิ บทุ สึกิ
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เที3ยง
บ่าย

คํา3

วันที3สี3
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอิ เคดะ ทะเลสาบทีใหญ่ทสุี ดในภูมภิ าคคิวชู ระยะทาง
รอบทะเลสาบมีร ะยะทางถึง 15 กิโ ลเมตร และมีจุ ด ลึก ทีสุ ด อยู่ที 233 เมตร เป็ น
ทะเลสาบทีเกิด จากการระเบิด ของภู เ ขาไฟ บริเ วณทะเลสาบอิเ คดะท่ า นสามารถ
ถ่ ายภาพวิว ทิว ทัศ น์ ของภูเ ขาไฟไคมงดาเกะได้อ ย่างชัด เจน จากนัน" ออกเดินทางสู่
สถานี นิชิ -โอยามะ สถานี รถไฟJR ที3 อ ยู่ใต้ สุด ของประเทศญี3 ปุ่น ท่านสามารถ
ถ่ า ยรู ป ภู เ ขาไฟไคมงดาเกะและชานชาลาของสถานี ร ถไฟนิ ชิ-โอยามะ รวมถึง ตู้
ไปรษณีย์สเี หลืองทีมีอยู่เพียงตู้เดียวในประเทศญีปุ่น จากนัน" นํ าท่านสู่ ศาลเจ้ าริ วกู
หรือทีชาวญีปุ่นเรียกว่าศาลเจ้ามังกร เป็ นศาลเจ้าทีสร้างขึน" จากเรืองเล่าของญีปุ่นเรือง
“อุราชิมะทาโร่” ซึงตามตํานานเล่าว่าเป็ นสถานทีกําเนิดเจ้าแห่งมังกร (วังบาดาล) โดย
ั
ลูกสาวของเทพมังกรได้พบรักกับอุราชิมะ ทาโร่ ทีวังบาดาลแห่งนี" แต่เมือกลับขึน" ฝงมา
อีกครัง" กลับกลายเป็ นว่าเค้าได้กลายเป็ นคนแก่ไปแล้ว ภายในอาคารศาลเจ้าทัง" หมด
เป็ นสีแดงเพือสือถึงความเป็ นเทพแห่งมังกร โดยแผ่นป้ายเขียนคําอธิษฐานของศาลเจ้า
แห่งนี"ยงั คงสือให้นึกถึงทะเลคือใช้เปลือกหอยมาเขียนคําอธิษฐานแทนแผ่นไม้ ศาลเจ้า
แห่งนี"ผ่านการบูรณะขึน" มาใหม่หลายครัง" เนืองจากถูกทําลายโดยการระเบิดของภูเขา
ไฟและไฟไหม้ จากนั น" นํ า ท่ า นสัม ผัส ประสบการณ์ อบทรายร้ อ น เพือผ่ อ นคลาย
ร่างกาย เนืองจากบริเวณนี"อยู่ใกล้กบั บริเวณภูเขาไฟ จึงทําให้ทรายบริเวณนี"อุดมไป
ด้วยแร่ธาตุมากมายทีช่วยบํารุงผิวพรรณ เหมาะสําหรับการอบทรายร้อนแทนการแช่น"ํ า
ร้อนเหมือนภูมภิ าคอืนๆ ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองคาโกชิ มะ
รับประทานอาหารคํา3 ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที3พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
อิ สระท่องเที3ยวเมืองคาโกชิ มะด้วยตัวท่านเอง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั
อิสระให้ท่านได้ท่องเทียวในเมืองคาโกชิมะ
พิ พิธภัณฑ์สตั ว์นํAาคาโกชิ มะ อควาเรียม อยู่ห่างจากย่านช้อปปิ งเทมมงคังประมาณ
15 นาที ท่านจะได้พบกับสัตว์นํานานาชนิดทีอยู่ในกระแสนํ าคุโรชิโอะ นอกจากนียังมี
การจัดแสดงโชว์การให้อาหารสัตว์นําอย่าปลาไหลไฟฟ้าและฉลามวาฬ การแสดงโชว์
ความแสนรูข้ องโลมา การฝึกโลมา ฯลฯ
ถนนช้ อปปิA งเทมมงคัง (Temmonkan Shopping Street) ย่านการค้าทีมีสนิ ค้าหลาก
ชนิดให้ท่านได้เลือกซือ อาทิเช่นร้านเครืองสําอางค์ ร้านร้อยเยน รวมถึง ร้านอาหาร
ท้องถินแสนอร่อยก็อยูบ่ ริเวณนีเช่นกัน
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เที/ยง
คํา/

วันที3ห้า

เช้า
08.00 น.

พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ศิ ลปะคาโกชิ มะ พิพ ิธ ภัณ ฑ์ศิล ปะทีมีง านศิล ป์จดั แสดงแบบถาวร เป็ น
ผลงานจากศิล ปิ น ทีเกิด ในจัง หวัด คาโกชิม ะ และยัง มีง านจัด นิ ท รรศการงานศิล ป์
ผลัดเปลียนหมุนเวียนกันมาจัดแสดงเพิมเติม
อนุสาวรียไ์ ซโกะ ทาคาโมริ หรือ THE LAST SAMURAI ทีแท้จริงของญีปุ่น เนืองจาก
เป็ นซามูไรทีเป็ นกําลังสําคัญในการปฏิรูปยุคเมจิ จุดเริมต้นทีทําให้ประเทศญีปุ่นเป็ น
ชาติพฒ
ั นาแล้วในปจั จุบนั
พิ พิธภัณฑ์วฒ
ั นธรรมเมืองคาโกชิ มะ พิพธิ ภัณฑ์ทจัี ดแสดงประวัตคิ วามเป็ นมาของ
เมืองคาโกชิมะตังแต่อดีตจนถึงยุคปจั จุบนั ทังในเรืองของวัฒนธรรม ประเพณี อุปกรณ์
ต่างๆ ในการดํารงชีวติ ตังแต่ของใช้ในบ้านเรือนไปจนถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ในการสูร้ บ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา/ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที3พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
คาโกชิ มะ >> สวนชิ โรยามะ >> นัง3 เรือสู่เกาะซากุระจิ มะ >> สถานี รถไฟคาโกชิ มะ >>
นัง3 รถไฟชิ นคันเซ็นสู่สถานี ฮากาตะ ฟุคโุ อกะ >> ช้อปปิ4 งฮากาตะ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที3พกั
นํ าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว ณ สวนชิ โรยามะ สวนสาธารณะทีอยู่ในตัวเมืองคาโกชิมะ
ซึงตัง" อยูบ่ นเขาชิโรยามะ ทําให้ท่านมองเห็นวิวตัวเมือง อ่าว และภูเขาไฟซากุระจิมะได้
เป็ นมุมกว้าง ถือว่าเป็ นจุดชมวิวทีสวยทีสุดของเมืองคาโกชิมะ จากนัน" ออกเดินทางสู่
ท่าเรือคาโกชิมะ เปลียนบรรยากาศมานังเรือเฟอร์รเพื
ี อเดินทางสู่ เกาะซากุระจิ มะ
โดยใช้เวลานังเรือประมาณ 15 นาที นํ าท่านชมความสวยงามและความยิงใหญ่ ของ
ภูเขาไฟซากุระจิมะ ซึงเป็ นภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท ภูเขาไฟแห่งนี"มยี อดเขา 3 ยอด
คือคิตาดาเกะ(Kita-dake) ทีสูงทีสุดที 1,117 เมตร, นาคาดาเกะ(Naka-dake) ทีสูง
รองลงมา 1,060 เมตร และมินามิดาเกะ(Minami-dake) ทีสูงน้ อยทีสุดเพียง 1,040
เมตร แต่ เป็ นยอดเขาทียังปะทุอยู่มากทีสุด ในอดีตก่ อนการระเบิดครัง" ใหญ่ ในปี ค.ศ.
1914 ภูเขาไฟแห่งนี"จะเป็ นเกาะอยู่ใกล้ๆ กับอ่าวคาโกชิมะ แต่ ผลจากการทีภูเขาไฟ
ระเบิดทําให้ลาวาจํานวนมหาศาลทะลักออกมาจนเกาะแห่งนี"เชือมต่ อกับแหลมโอซุม ิ
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เที3ยง
บ่าย

คํา3

วันที3หก
เช้า
11.35 น.
14.55 น.

นอกจากการชมภูเขาไฟแล้ว ยังมีสถานทีทีน่ าสนใจทีอยู่ใกล้ๆ กับท่าเรือเฟอร์ร ี เช่น
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ, บ่อนํ" าพุร้อนสําหรับแช่เท้าทีมีความใหญ่ถงึ 100 เมตร และ
พิพธิ ภัณฑ์ของภูเขาไฟซากุระจิมะ ได้เวลาสมควรนังเรือเฟอร์รกลั
ี บสู่ท่าเรือคาโกชิมะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิ นทางสู่สถานี รถไฟ คาโกชิ มะ-ชูโอ (Kagoshima Chuo Station)
เพื3 อ นั ง3 รถไฟชิ น คัน เซ็ น หรื อ รถไฟหัว กระสุ น มุ่ ง หน้ าสู่ จ ัง หวัด ฟุ คุ โ อกะด้ ว ย
ความเร็วสูงสุด 240 กิ โลเมตร / ชัวโมง
3
หลังจากถึงสถานีรถไฟฮากาตะ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ" งตามอัธยาศัยทีสถานี ฮากาตะ
ใครทีจะหาซือ" ของฝากหรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล สามารถหาซือ"
ได้ทสถานี
ี
ฮากาตะทีตึกDeito ซึงเชือมต่ออยู่กบั ตัวสถานีเลย ตึกนี"ม ี 3 ชัน" คือชัน" ใต้ดนิ
ชัน" 1 และชัน" 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ทชัี น" 1 มีทงั " โซนทีเรียกว่า
Hakata Souvenir Street บริเวณนัน" ยังมีชอ็ ปเล็กๆ อีกมากมาย มีทงั " ขนมหรือของฝาก
ยอดฮิตทัวๆ ไปไม่ว่าจะเป็ น ช็อคโกแล็ตรสต่างๆ ชาเขียว ไข่ปลาเมนไทโกะฯ หรือจะ
ช้อปปิ"งภายในห้างสรรพสินค้าฮังคิว ห้างสรรพสินค้าชัน" นําอีกแห่งหนึงของญีปุน่
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ" ของตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา3 ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที3พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
ฟุคโุ อกะ >> สนามบิ นฟุคโุ อกะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที3พกั
ได้เวลาสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคโุ อกะ เพื3อทําการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย
เที3ยวบิ นที3 TG649
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทาง12-17 เมษายน 2562
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Iวเครื/องบิ น

ราคาไม่รวมตั Iวเครื/องบิ น

ราคาท่านละ

59,900.-บาท

31,300.-บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

53,900.-บาท

28,300.-บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

44,900.-บาท

23,600.-บาท

สําหรับท่านที/ต้องการพักเดี/ยว เพิ/ มท่านละ

9,900.-บาท

9,900.-บาท

**ราคานีA รวมรายการทัวร์ ค่าตั Iวเครื/องบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง" จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ"นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ aในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน" ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ aไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั bวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือ" ตั bวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ" าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ" าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน" อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง" นี"ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน"
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน" ให้
อัตราค่าบริ การนี4 รวม
1. ค่าตั bวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน" ประหยัด
2. ค่านํ"าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั bวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น"ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
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-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น"ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น"ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน"
เครืองได้ท่านละ 2 ชิน" เท่านัน" (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีมี 3 เตียงเดียวและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีททางโรงแรมไม่
ี
สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล" ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ"ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง" นี"เป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุตาํ3 กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ4นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ3งเดียว ***
7. ค่าภาษีน"ํ ามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระเพิมเติม
ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3 %
อัตราค่าบริ การนี4 ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ" ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ"าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ"าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ" าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
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เงื3อนไขการชําระเงิ น
1.
2.
3.
4.

กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เงือนไขการชําระเงินแบบการจองทัวร์แบบปรกติได้

การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน" ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ aในการคืน
เงินมัดจําทัง" หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ aในการคืน
ค่าทัวร์ทงั " หมด
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั bวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ aในการคืน
เงินค่าตั bวและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ aในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง" นี"ขน"ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ นสํ าคัญ ทีสุ ด ทางบริษัท ฯ จะไม่ รบั ผิด ชอบต่ อ การห้า มออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึง
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง" หมดหรือบางส่วน นอกจากนี"ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ aในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง" นี"ขน"ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลียนของ
เงินสกุลเยน
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2. ในกรณีทีเกิด ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน" ให้แล้วเท่านัน"
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน" และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ aในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ ายทีเกิด ขึ"น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเ ช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ ง ไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที3ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื3 อ นไขต่ า งๆ ที3 ท างบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
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