DISCOVERY
KYUSHU
5DAYS 3NIGHTS BY TG

ขอนําท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุ ของประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย
สู่เมืองฟุคโุ อกะ ซากะ และนางาซากิ
ฟุคโุ อกะ
นางาซากิ

ซากะ

สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ, สนุ กกับการเลือกช้อปปิ้ งสินค้า
มากมายทีย่ ่านเท็นจิ น
สวนสันติ ภาพและพิ พิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2, เดินชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า
มากมายทีย่ ่าน ไชน่ า ทาวน์ และย่านฮามาโนะมาจิ , ดื่มด่ากับทัศนียภาพยามค่าคืน
ของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขาอิ นาสะ, สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยทีม่ าพร้อมกับ
ประวัตศิ าสตร์การเข้ามาในญี่ปนุ่ ของชาวต่างชาติ, สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้ง
สองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้ าเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา และอิ สระท่องเที่ยวโดยรถราง
ในเมืองนางาซากิ (มีบริ การบัตรรถรางไม่จาํ กัดเที่ยวให้ท่านละ 1 ใบ)
ศาลเจ้ายูโทขุ อิ นาริ ศาลเจ้าทีส่ าคัญทีถ่ ูกใช้เป็นสถานทีถ่ ่ายทาละครเรื่อง “กลกิโมโน”
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูและชมวิวยามคํา่ คืนบนยอดเขาอินาสะ
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กาหนดการเดินทาง
28 มีนาคม – 1 เมษายน // 5 – 9 เมษายน 2562
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูที่ 2 เคาน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัว
เดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น โดยสายการบิ นไทย

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟุ >> ช้อปปิ้ งย่านเทนจิ น มอลล์ >> นางาซากิ >>
ไชน่ า ทาวน์ >> นัง่ กระเช้าสู่ยอดเขาอิ นาสะ

01.00 น.

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคุโอกะ เกาะคิ วชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG 648
เดิ นทางถึงสนามบิ นฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้า
เมืองและขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อนั ดับ 8
ของญี่ป่น เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ท่สี ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นันเป็
่ น
เพราะฟุคโุ อกะเป็นเมืองใหญ่ทม่ี บี รรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอ
ซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริม
ถนนหรือทีเ่ รียกกันว่ายาไต ซึ่งดูเหมือนจะเป็ นเอกลักษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว นาท่าน
นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุนับเป็ น
หนึ่งในศาลเจ้าที่สาคัญที่สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมี
ประวัตคิ วามเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่
ขาดสาย จนถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ป่นุ ที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นใน
ั ้ วเทพเจ้านอนอยู่
ปจั จุบนั เป็ นของที่สร้างใหม่เมื่อปี ค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปนวั

08.10 น.
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เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่สาม

ในสภาพทีเ่ งาวับโดยชาวญี่ปนุ่ มีความเชือ่ กันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทา
ให้หายจากอาการเจ็บปว่ ย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสาเร็จในเรื่องของการเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านสู่ ย่ านเท็นจิ น ซึ่ งรายล้ อมไปด้ วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้าแฟชัน่
ธนาคารพาณิชย์สาคัญและออฟฟิ ศสานักงาน ถือเป็ นย่านใจกลางเมืองที่สาคัญของเมืองฟุ
คุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป
นาฬิกา เสื้อ ผ้ากระเป๋ารองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอางค์ และร้านร้อยเยน
ฯลฯ จากนั น้ น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งนางาซากิ เมื อ งเก่ า แก่ อ ัน ทรงคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัตศิ าสตร์ เมื่อครัง้ อดีตเมืองนี้ถอื เป็นเมืองท่าทีม่ กี ารติดต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยน
อารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตก นาท่านสู่ย่าน ไชน่ าทาวน์ หรือรู้จกั กันในชื่อไชน่ า
ทาวน์ชนิ ชิ เป็นไชน่าทาวน์ทเ่ี ก่าแก่ท่สี ุดในประเทศญี่ป่นุ โดยถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่
17 ในปจั จุ บนั ไชน่ าทาวน์ เมือ งนางาซากิน้ี โด่ งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่อ ร่อ ย
โดยเฉพาะอาหารชื่อดังอย่าง จัมปง (Champon) ลักษณะคล้ายก๋วยเตีย๋ วราดหน้ า
ส่วนผสมมีทงั ้ กุง้ ปลาหมึก หมู ลูกชิน้ ปลา ถัวงอก
่
กะหล่าปลี คลุกเคล้าอยู่ในน้ าซุป ถ้า
ชอบแบบแห้งต้องสัง่ ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราดส่วนผสมดัง ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นลงบนเส้นอุดง้ เส้นราเม็ง หรือเส้นหมีก่ รอบ
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านนั ง่ กระเช้ าเดิ นทางขึ้นสู่จุดชมวิ วบนยอดเขาอิ นาสะ สถานที่ชมวิว
กลางคืนที่ติดอันดับหนึ่งในสามวิวยามค่ าคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น บนยอดเขาอินาสะ
ท่านสามารถชมวิวแสงไฟยามค่าคืนทีส่ ะท้อนกับผิวน้ าบริเวณท่าเรือนางาซากิ และยังมี
แสงไฟจากบ้านเรือนทีอ่ ยู่ตามเนินเขาส่องประกาย เกิดเป็นวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามโรแมน
ติค เหล่าคู่รกั ทัง้ ชาวญี่ปนุ่ และต่างชาติต่างต้องการมาเยีย่ มเยือนชมวิวจากยอดเขาอินา
สะแห่งนี้ให้ได้ซกั ครัง้ หากเดินทางมาถึงเกาะคิวชู
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
สวนโกลฟเวอร์ >> สะพานแว่นตา >> อิ สระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ
** เดิ นทางท่องเที่ยวโดยใช้รถราง**
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่สี่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**ทางบริ ษัทได้ จดั เตรียมตั ๋วรถรางแบบ one day pass ให้ ทุกท่ านใช้ ในการ
เดิ นทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม** นาท่านเดินทางสู่ “สถานี ทสึกิมาชิ ” เพื่อนัง่
รถรางสู่ “สถานี โออุระเท็นชูโดชิ ตะ” นาท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของ
เมืองที่สวนโกลฟเวอร์ สร้างโดยคหบดีชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายและซื้อที่บริเวณ
ภูเขาริมอ่าวของเมืองนางาซากิ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมจะเป็ นแบบตะวันตก มี
การจัดแสดงเรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมาเกี่ยวกับบ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวน
ดอกไม้ท่ผี ลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถึงประวัตขิ องมาดามบัต
เตอร์ฟลายทีเ่ ฝ้าคอยการกลับมาของคนรักอย่างซื่อสัตย์ จนมีผนู้ ามาสร้างเป็ นบทละคร
ชือ่ ดังเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สะพานเมงาเนะบาชิ ซึ่งมี
แม่น้ านากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมีสะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามผ่าน
แม่น้ าจานวนมาก แต่ท่โี ดดเด่นที่สุดคือสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโค้ง สองช่วงที่
สะท้อนภาพผิวน้ าเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ วในเมืองนางาซากิดว้ ยตัวท่านเอง โดยสามารถใช้ต ั ๋ว
รถรางเดินทางท่องเทีย่ วได้ทงั ้ วัน ไม่จากัดจานวนเทีย่ วหรืออิสระช้อปปิ้งย่านฮามาโนะ
มาจิ ให้ทา่ นได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในย่านนี้ โดยมีรา้ นขายสินค้าของทีร่ ะลึกจาก
เมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณทีท่ าขึน้ โดยชาวโปรตุเกสทีเ่ ข้ามา
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมในสมัยก่อน, คะขุนมิ นั จู หมันโถวไส้
่
หมูสามชัน้ ขึน้ ชือ่ ในด้าน
ความนุ่มของทัง้ ตัวแป้งและเนื้อหมูสามชัน้ ทีร่ สชาติละมุนลิน้ ซึง่ ท่านสามารถพบเห็นได้
ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้านาสมัยมากมาย ไม่วา่ จะเป็นร้านขาย
เครื่องสาอางค์ชนั ้ นา ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้ ร้านขายรองเท้า ฯลฯ
อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
สวนสันติ ภาพ >> พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมาณู >> ซากะ >> ศาลเจ้ายูโทขุ อิ นาริ >>
โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ สวนสันติ ภาพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ท้งิ
ระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกือบทัง้ เมืองและยังฆ่าสิง่ มีชวี ติ
ั ้ ย่ วกับสันติภาพมากมาย โดยทีด่ า้ นหลัง
ไปมากกว่า 1 หมื่นชีวติ ในสวนแห่งนี้มรี ูปปนเกี
ของสวนจะมีเสาสีดาทีเ่ ป็นตัวชีต้ าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณูและยังมีรายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้ นัน้ ด้วย จากนัน้ นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมาณู (Atomic
Bomb Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง รวมไป
ถึงซากสิง่ ของเครื่องใช้ทไ่ี ด้รบั ความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้
ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนมัสการ ศาลเจ้ายูโทขุ อิ นาริ ที่ตงั ้ ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา
สร้างขึน้ ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจาตระกูลนาเบชิมะ ผูป้ กครองเมือง
ซากะในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ท่นี ่ี และยัง
เป็นทีต่ งั ้ ของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งคนที่อยากสมหวังในความรัก ต้องมาขอพรที่ศาล
เจ้าแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทางเพื่อช้อปปิ้ งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่
ใหญ่ทส่ี ุดในเกาะคิวชู มีรา้ นค้าแบรนด์เนมชือ่ ดังทัง้ ในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า
150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ากับบรรยากาศที่
สดใส ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียล
ได้ทน่ี ่ี
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อยกับมือ้ พิ เศษบุฟเฟต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปขู องญี่ปนอย่
ุ่
าง
จุใจและอาหารนานาชาติ อีกนานาชนิ ด ***
***หลังมื้ออาหาร อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้า
ได้แช่นํ้าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่ห้า

สนามบิ นฟุคโุ อกะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควร นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคโุ อกะ เพื่อเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ
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11.35 น.
14.55 น.

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่
TG 649
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ

***************************************************************************************************************

กาหนดการเดินทาง 28 มีนาคม – 1 เมษายน
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ราคาท่านละ

39,900.-

16,900.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,900.-

15,300.-

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

30,500.-

12,900.-

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,900.-

6,900.-

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ราคาท่านละ

44,900.-

16,900.-

กาหนดการเดินทาง 5 – 9 เมษายน 2562
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เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

40,500.-

15,300.-

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

33,600.-

12,600.-

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,900.-

6,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผูเ้ ดินทางมีการใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภู มิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซื้อตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดนํ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่านํ้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
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เครื่องได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็นต้องจัด
ห้องพักให้ทา่ นเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็นต้น
6. ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนํ้าดืม่ ระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
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2. กรุณาชําระค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์
เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจําทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่ สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิ่ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที่ยวบิ น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงิ นให้
ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงิ นมัดจําหรือค่าทัวร์
ได้กต็ ่ อเมื่อทางสายการบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ทาํ การพิ จารณาคืนเงิ นส่วนนัน้ ให้แล้ว
เท่านั น้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทาํ ให้การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริ ษทั ขอ
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สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นจนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่นค่ าโรงแรม ค่ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจํา เรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ท างบริ ษทั ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัว ร์
ทุกประการ
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