ขอนำท่ ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุ ของประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบินไทย
สู่เมืองฟุคโุ อกะ ซำกะ และนำงำซำกิ
ฟุคโุ อกะ
นำงำซำกิ

ซำกะ

สักการะ ศำลเจ้ำดำไซฟุ และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้ งสินค้ามากมายที่ ย่ำนเท็นจิ น
สวนสันติ ภำพและพิ พิธภัณฑ์ระเบิดปรมำณู อนุสรณ์สถานเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2, เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมเลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้า
มากมายทีย่ ่าน ไชน่ ำทำวน์ , ดื่มด่ากับทัศนียภาพยามค่าคืนของเมืองนางาซากิ ณ
ภูเขำอิ นำสะ (Mt. Inasayama), สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยทีม่ าพร้อมกับ
ประวัตศิ าสตร์การเข้ามาในญี่ปนุ่ ของชาวต่างชาติ, สะพำนเมงำเนะบำชิ สะพานโค้ง
สองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้ าเป็ นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ สถานทีส่ าคัญทีถ่ ูกใช้เป็ นสภานทีถ่ ่ายทาละครเรื่อง กลกิโมโน
ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท
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อิ่มอร่อยกับบ ุฟเฟต์ขาปู
กำหนดกำรเดินทำง
9-13 / 16-20 / 23-27 มกรำคม 2562
13-17 / 20-24 กุมภำพันธ์ / 27 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 มีนำคม 2562
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง

00.50 น.
08.00 น.

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูที่ 2 เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัว
เดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น โดยสำยกำรบิ นไทย
ฟุคโุ อกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟุ >> เทนจิ น มอลล์ >> นำงำซำกิ >> ไชน่ ำ ทำวน์ >>
นัง่ กระเช้ำสู่ยอดเขำอิ นำสะ

ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นฟุคุโอกะ เกำะคิ วชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG 648
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นฟุคุโอกะ ประเทศญี่ ปุ่น หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองและขัน้ ตอนศุลกำกรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อนั ดับ 8
ของญี่ป่น เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ท่สี ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นันเป็
่ น
เพราะฟุกุโอกะเป็ นเมืองใหญ่ทม่ี บี รรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอ
ซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริม
ถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็ นเอกลักษณ์ของฟุคุ โอกะไปแล้ว นาท่านมนัสการ ศำล
เจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปนุ่ ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ นหนึ่งในศาล
เจ้าที่สาคัญที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัติค วาม
เป็ นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย
จนถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปนุ่ ทีไ่ ม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าทีเ่ ห็นในปั จจุบนั
เป็ นของที่สร้างใหม่เมื่อปี ค .ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั ้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ใน
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่สำม

เช้ำ

สภาพที่มนั วับโดยชาวญี่ปนุ่ มีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะ
ทาให้หายจากอาการเจ็บป่ วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสาเร็จในเรื่องของการ
เรียน จากนัน้ นาท่านสู่ ย่ำนเท็นจิ น ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้า
แฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์สาคัญ ออฟฟิ ศสานักงาน ถือเป็ นแหล่งใจกลางเมืองที่สาคัญของ
เมืองฟุคุโอกะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำงำซำกิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อครัง้
อดีตเมืองนี้ถอื เป็ นเมืองท่าที่มกี ารติดต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับ
โลกตะวันตกซึ่งมาเผยแพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านสู่ ไชน่ ำทำวน์ หรือรูจ้ กั กันในชื่อ
ไชน่ า ทาวน์ ชนิ ชิ เป็ นไชน่ าทาวน์ ท่ีเก่ าแก่ ท่สี ุ ดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูก สร้างขึ้น ใน
ศตวรรษที่ 17 ในปั จจุบนั ไชน่ าทาวน์ เมืองนางาซากิน้ี โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่
อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่างราเม็งแชมเปี้ ยน, จัมปง (Champon) ลักษณะคล้าย
ก๋ว ยเตีย๋ วราดหน้ า ส่ว นผสมมีท งั ้ กุ้ง ปลาหมึก หมู ลู ก ชิ้น ปลา ถัวงอก
่
กะหล่ า ปลี
คลุ ก เคล้ า อยู่ ใ นน้ า ซุ ป ถ้ า ชอบแบบแห้ ง ต้ อ งสัง่ ซาระอุ ด้ ง (sara-udon) ซึ่ ง จะราด
ส่วนผสมดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุดง้ เส้นราเม็ง หรือเส้นหมีก่ รอบ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย บริ เวณไชน่ ำ ทำวน์
น ำท่ ำ นเข้ ำ สู่ ที่ พ ัก โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรื อ ระดับ
เทียบเท่ำ
หลังจากทาการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว นาท่านขึน้ กระเช้ำสู่จดุ ชมวิ วบนยอดเขำ
อิ นำสะ (Mt.Inasayama) ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นจุดชมวิวกลางคืนทีส่ วยทีส่ ุดของญี่ปนุ่
สวนโกลฟเวอร์ >> สะพำนแว่นตำ >> อิ สระท่องเที่ยวภำยในมืองนำงำซำกิ
** เดิ นทำงท่องเที่ยวโดยใช้รถรำง**

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “สถำนี ทสึกิมำชิ ” เพื่อนัง่ รถรำงสู่ “สถำนี โออุระเท็นชูโดชิ ตะ” นา
ท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาว
อังกฤษที่เข้ามาค้าขายและซื้อที่บริเวณภูเขาอยู่รมิ อ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อ มจะเป็ นแบบตะวัน ตกและจัด แสดงเรื่องราวประวัติค วามเป็ น มา
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่สี่
>>

เกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ท่ผี ลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล
อย่างสวยงามรวมถึงประวัตขิ องมาดามบัตเตอร์ฟลายที่เฝ้ าคอยการกลับมาของคนรัก
อย่างซื่อสัตย์ จนมีผนู้ ามาสร้างเป็ นบทละครชือ่ ดังเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ สะพำนเมงำเนะบำชิ ซึ่งมีแม่น้ านากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซา
กิ และมีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามหลายสาย แต่ทโ่ี ดดเด่นทีส่ ุดคือสะพานเมงาเนะบาชิ
สะพานโค้งสองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้ าเป็ นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
**ทางบริษัท ได้ จ ัด เตรีย มบัต รโดยสารรถรางแบบ one day pass ไว้บ ริก าร ไม่ มี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม**
อิ สระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
อิสระช้อปปิ้ ง ย่ำนฮำมำโนะ-มำจิ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในย่านนี้
โดยมีรา้ นขายสินค้าของทีร่ ะลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณ
ทีท่ าขึน้ โดยชาวโปรตุเกสทีเ่ ข้ามาแลกเปลีย่ นวัมนธรรมในสมัยก่อน หรือจะเป็ น คะขุนิ
มันจู หรือหมันโถวไส้
่
หมูสามชัน้ ขึน้ ชือ่ ในด้านความนุ่มของทัง้ ตัวแป้ งและเนื้อหมูสาม
ชัน้ ทีร่ สชาติละมุนลิน้ ซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้านา
สมัยมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นร้านขายเครื่องสาอางค์ชนน
ั ้ า ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้
ร้านขายรองเท้า ฯลฯ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
น ำท่ ำ นเข้ ำ สู่ ที่ พ ัก โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรื อ ระดับ
เทียบเท่ำ
สวนสันติ ภำพ >> พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมำณู >> ซำกะ >> ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ
โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท >> อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขำปูในโรงแรมที่พกั

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ สวนสันติ ภำพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ท้งิ
ระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกือบทัง้ เมืองและยังฆ่าสิง่ มีชวี ติ
ไปมากกว่า 1 หมื่นชีวติ ในสวนแห่งนี้มรี ูปปั น้ เกีย่ วกับสันติภาพมากมาย โดยทีด่ า้ นหลัง
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่ห้ำ
เช้ำ
11.35 น.
14.55 น.

ของสวนจะมีเสาสีดาที่เป็ นตัวชีต้ าแหน่ งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อ
ของเหยื่อ ในครัง้ นัน้ ด้ ว ย และน าท่ า นเข้า ชม พิ พิ ธภัณ ฑ์ร ะเบิ ด ปรมำณู (Atomic
Bomb Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และ
ซากสิ่งของเครื่องใช้ท่ไี ด้รบั ความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้
ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซำกะ เพื่อนาท่านมนัสการ ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ ทีต่ งั ้ ตระหง่าน
อยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1688 เป็ นศาลเจ้านิกายชินโต ประจา
ตระกูล Nabeshima ผูป้ กครองเมืองซากะ สมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3
องค์ ประดิษฐานอยู่ท่นี ่ี และยังเป็ นที่ตงั ้ ของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งหลายคนที่อยาก
สมหวังในความรักต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเดิน ทางเพื่อช้อปปิ้ งที่ โทสุ
พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่ สุดในคิวชู มีร้านค้าแบรนด์ช่อื ดังทัง้ ในและนอก
ประเทศมารวมตัว กัน กว่ า 150 ร้ า น ภายในตกแต่ ง ตามแบบเมือ งทางใต้ ข องรัฐ
แคลิฟอร์เนียทีเ่ ข้ากับบรรยากาศทีส่ ดใสและแสงแดดทีส่ ว่างไสว สามารถเพลิดเพลินไป
กับการช้อปปิ้ งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ทน่ี ่ี
จากนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมที่พกั
** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขำปู ให้ ท่ำนได้ ลิ้มลองรสชำติ ปูพร้อมน้ ำจิ้ มสไตล์
ญี่ปนอย่
ุ่ ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
หลังมื้อคำ่ ให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ ำแร่ธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำได้แช่น้ ำแร่
แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้
คุมำโมโต้ >> สนำมบิ นฟุคโุ อกะ >> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลำสมควร นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นฟุคโุ อกะ เพื่อเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่
TG 649
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ

***************************************************************************************************************
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กำหนดกำรเดินทำง
9-13 / 16-20 / 23-27 มกรำคม 2562
13-17 / 20-24 กุมภำพันธ์ / 27 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 มีนำคม 2562
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำรวมตั ๋ว
เครื่องบิน

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

รำคำท่ำนละ

39,900.-

18,600.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,900.-

16,900.-

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

29,900.-

13,900.-

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

6,900.-

6,900.-

หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผูเ้ ดินทางมีการใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภูมิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่ก่อนซื้อตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็ค สถานะของทัวร์ว่าออก
เดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็ค น้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้
เนื่องจากการกาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบิน
ระหว่างประเทศ ขึน้ อยู่กบั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
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4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษทั ขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าน้ าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครื่องได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้วยแล้ว)
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
ห้องพักให้ทา่ นเป็ 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 และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกัน
อุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กำยน 2561 และท่านต้องชาระ
เพิม่ เติม ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทาการจองทัวร์
แล้ว
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ น
ต้น
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3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ ำทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำร
3. กรณี ทำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำรหรือน้ อยกว่ำ กรุณำชำระค่ำทัวร์
เต็มจำนวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
์
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่
มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมำยเหตุ
1. ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั สภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบิ นฯลฯ โดยทำงบริ ษทั ฯ
จะคำนึ งถึงประโยชน์ และควำมปลอดภัยของท่ ำนเป็ นสำคัญที่ สุด ทำงบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปนุ่ / กำรนำสิ่ งของผิ ด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดิ นทำงไม่ถกู ต้ อง และควำมประพฤติ ส่อไปในทำงเสื่ อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชำติ ต่ำงๆ และกำรยกเลิ กเที่ยวบิ น ซึ่ งทำงบริ ษทั ฯ ไม่อำจคืนเงิ นให้
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ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน นอกจำกนี้ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทำงธรรมชำติ ต่ำงๆ ทำงบริ ษทั สำมำรถคืนเงิ นมัดจำหรือค่ำ
ทัวร์ได้กต็ ่ อเมื่อทำงสำยกำรบิ นและโรงแรมที่พกั ได้ทำกำรพิ จำรณำคืนเงิ นส่ วนนัน้
ให้ แล้วเท่ ำนัน้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชำติ ในต่ ำงประเทศระหว่ำงกำรเดิ นทำง หำกมีเหตุกำรณ์
ต่ ำงๆ เกิ ดขึ้นและมีเหตุทำให้กำรเดิ นทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิ นจนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยันว่ำจะมีกำรรับผิ ดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจำก
รำยกำรทัวร์ อำทิ เช่นค่ ำโรงแรม ค่ำรถรับส่งไปสนำมบิ น ค่ ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัด จำเรีย บร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือ
ว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ทำงบริ ษทั ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ทุกประกำร
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