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5DAYS 3NIGHTS BY TG 

 

 

 
 

ขอนําท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ  ซากะ และนางาซากิ 

ฟคุโุอกะ สกัการะศาลเจ้าดาไซฟ,ุ ชมความงามของดอกซากุระทีบ่านสะพรัง่ที่สวนไมซุร,ุ  
เพลิดเพลินกบัการล่องเรือชมซากรุะท่ีแม่น้ํายานากาว่า, สนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิง
สนิคา้มากมายทีย่่านเทน็จิน 

นางาซากิ ชมความงามของดอกซากุระทีบ่านสะพรัง่ที่สวนโอมุระ, สวนสนัติภาพและพิพิธภณัฑ์
ระเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื่อร าลกึถงึเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที ่2, เดนิชม
บรรยากาศโดยรอบพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้มากมายทีย่่าน ไชน่า ทาวน์ และ
ย่านฮามาโนะมาจิ, ดื่มด ่ากบัทศันยีภาพยามค ่าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ ภเูขาอินาสะ 

 ซากะ  ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ ศาลเจา้ทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเรื่อง “กลกโิมโน”  
  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ !!! อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตข์าปแูละชมวิวยามคํา่คืนบนยอดเขาอินาสะ 
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ก าหนดการเดินทาง 
28 มีนาคม – 1 เมษายน // 5 – 9 เมษายน 2562 
วนัแรก          สนามบินสวุรรณภมิู 
 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 เคาน์เตอร ์C เพื่อเตรียมตวั
เดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน โดยสายการบินไทย  

 

วนัท่ีสอง         ฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> นางาซากิ >> ชมซากรุะท่ีสวนโอมุระ >> 
                        ช้อปป้ิงย่านฮามาโนะมาจิและไชน่า ทาวน์ >> นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ 

 
 
 
 
 
 
01.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและขัน้ตอนศุลกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี่ปุ่น เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นัน่เป็น
เพราะฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่บีรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอ
ซากา้ ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่น ้าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิ
ถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว น าท่านนมสัการศาล
เจ้าดาไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นบัรอ้ยแห่งในญี่ปุน่ ศาลเจา้ดาไซฟุนบัเป็นหนึ่งในศาลเจ้า
ทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถติของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมปีระวตัคิวาม
เป็นมายาวนานนบัพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสาย
จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี่ปุน่ทีไ่ม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปจัจุบนั
เป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจ้ามรูีปป ัน้ววัเทพเจ้านอนอยู่ใน
สภาพทีเ่งาวบัโดยชาวญี่ปุ่นมคีวามเชื่อกนัว่าหากได้ลูบไล้บรเิวณหวัและเขาของววัจะ
ท าใหห้ายจากอาการเจบ็ปว่ย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรื่องของการ
เรยีน  
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ เมื่อครัง้

อดตีเมอืงนี้ถือเป็นเมอืงท่าที่มกีารตดิต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลก
ตะวนัตกซึ่งมาเผยแพร่เขา้สู่ประเทศญี่ปุ่น น าท่านสู่ เขตโอมุระ หรอือีกชื่อหนึ่งคอืเมือง
แห่งดอกไม ้เพื่อน าท่านเขา้ชม สวนโอมุระ ที่ตดิอนัดบั1 ใน 100 สวนที่เหมาะส าหรบัการ
ชมซากุระ โดยทุกๆ ปีจะมีชาวญี่ปุ่นจากทัว่ทัง้ประเทศรวมถึงชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม
ซากุระที่สวนโอมุระแห่งนี้มากมาย เพราะนอกจากจะมีดอกซากุระแล้ว ยังมีต้นไม้และ
ดอกไม้ชนิดอื่นๆ อกีมากมายหลากหลายสายพนัธุ์ให้ท่านได้ชื่นชม อสิระให้ท่านเดนิเล่น
ชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ หรอืรู้จกักนัใน
ชือ่ไชน่าทาวน์ชนิช ิเป็นไชน่าทาวน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึน้ในศตวรรษที ่
17 ในปจัจุบันไชน่าทาวน์เมืองนางาซากินี้ โด่งดงัมากในเรื่องของร้านอาหารที่อร่อย 
โดยเฉพาะอาหารชือ่ดงัอย่างจมัปง (Champon) ลกัษณะคล้ายก๋วยเตีย๋วราดหน้า ส่วนผสม
มทีัง้กุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถัว่งอก กะหล ่าปล ีคลุกเคล้าอยู่ในน ้าซุป ถ้าชอบแบบ
แห้งต้องสัง่ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราดส่วนผสมดงัที่กล่าวมาแล้วขา้งต้นลงบนเส้นอุ
ด้ง เส้นราเม็ง หรอืเส้นหมี่กรอบ หรอืจะเดนิเล่นที่ ย่านฮามาโนะ-มาจิ อิสระให้ท่านได้
เลือกชมและเลือกซื้อสนิค้าในย่านนี้  โดยมีร้านขายสินค้าของที่ระลึกจากเมืองนางาซาก ิ
อาทเิชน่ คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณทีท่ าขึน้โดยชาวโปรตุเกสที่เขา้มาแลกเปลี่ยนวมันธรรม
ในสมยัก่อน คะขุนิมนัจูหรือหมัน่โถวไส้หมูสามชัน้ ขึ้นชื่อในด้านความนุ่มของทัง้ตวัแป้ง
และเนื้อหมูสามชัน้ที่รสชาตลิะมุนลิ้น ซึ่งท่านสามารถพบเหน็ได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้
ยงัมรีา้นคา้น าสมยัมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องส าอางค์ช ัน้น า ร้านร้อยเยน ดองกิ
โฮเต ้รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ  

คํา่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ สถานที่ชมวิว
กลางคนืที่ติดอนัดบัหนึ่งในสามววิยามค ่าคนืที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น บนยอดเขาอินาสะ ท่าน
สามารถชมววิแสงไฟยามค ่าคนืที่สะท้อนกบัผวิน ้าบรเิวณท่าเรอืนางาซากิ และยงัมแีสงไฟ
จากบา้นเรอืนทีอ่ยู่ตามเนินเขาส่องประกาย เกดิเป็นววิทวิทศัน์ทีส่วยงามโรแมนตคิ  
นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

   

วนัท่ีสาม           สวนสนัติภาพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู >> ซากะ >> ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ >> 
                          โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็  
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของ สวนสนัติภาพ ซึ่งถูกจดัสร้างขึ้นเพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิ้ง

ระเบดิปรมาณูเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆา่สิง่มชีวีติ
ไปมากกวา่ 1 หมื่นชวีติ ในสวนแห่งนี้มรูีปป ัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงั
ของสวนจะมเีสาสดี าทีเ่ป็นตวัชีต้ าแหน่งจุดศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และยงัมรีายชือ่
ของเหยื่อในครัง้นัน้อกีดว้ย จากนัน้ น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู (Atomic 
Bomb Museum) ซึ่งภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตรจ์ากเหตุการณ์จรงิ รวมไป
ถงึซากสิง่ของเครื่องใชท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื่อให้ชนรุ่นหลงัได้
ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซากะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านนมสัการ ศาลเจ้ายูโทข ุอินาริ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา 

สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ าตระกูลนาเบชมิะ ผูป้กครองเมอืง
ซากะในสมยัเอโดะ มเีทพเจ้าหลกัของศาสนาชนิโต 3 องค์ประดษิฐานอยู่ที่นี่  และยงั
เป็นทีต่ ัง้ของเทพเจา้แห่งความรกั ซึ่งคนที่อยากสมหวงัในความรกัต้องมาขอพรที่ศาล
เจ้าแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเพื่อช้อปป้ิงที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เลท็ที่
ใหญ่ทีสุ่ดในเกาะควิช ูมรีา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนักวา่ 
150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใตข้องรฐัแคลฟิอร์เนียที่เขา้กบับรรยากาศที่
สดใส ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียล
ไดท้ีน่ี่  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบุฟเฟต์ขาป ูให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปขูองญ่ีปุ่ นอย่าง 
จใุจและอาหารนานาชาติอีกนานาชนิด *** 

                        ***หลงัมื้ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีส่ี               ยานากาว่า >> ล่องเรือแม่น้ํายานากาว่าชมซากรุะ >> ฟคุโุอกะ >> สวนไมซุร ุ>> 
                          ช้อปป้ิงย่านเทน็จิน 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่แม่น ้ายานากาวา่เพือ่ใหท้่าน สมัผสัประสบการณ์การนัง่ “เรือดง
โกะ” ชมซากรุะ ซึ่งจะท าใหท้า่นไดเ้หน็เมอืงยานากาวา่ในส่วนตา่งๆ ส่วนคนพายเรอื
จะบงัคบัเรอืดงโกะโดยใชไ้มเ้รยีวยาว มเีอกลกัษณ์อยู่ทีก่ารสวมชดุ “ฮปัปิ” ซึ่งเป็นชดุ
ดัง้เดมิของญี่ปุน่ ในระหวา่งการล่องเรอื ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้ลอยน ้าทีท่่านสามารถ
ซื้อขนมจากรา้นไดแ้ละคนพายเรอืกจ็ะพายเรอืไปพรอ้มกบัรอ้งเพลงพืน้เมอืงขบักล่อม
ใหทุ้กทา่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบับรรยากาศการลอ่งเรอืชมซากุระรมิสองฝ ัง่แมน่ ้า จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู่ สวนไมซุร ุทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงฟุคุโอกะ สวนแห่งนี้เดมิคอืปราสาทฟุ
คุโอกะ ปราสาทหลงัใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคควิช ูแต่ไดถู้กท าลายลงในชว่งการปฏริูปสมยั
เมจ ิปจัจุบนัยงัคงเหลอืฐานปราสาทและก าแพงบางส่วน ภายในบรเิวณสวนไมซุรุนัน้มี
ตน้ซากุระอยู่จ านวนมาก ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิสวนแห่งนี้เป็นจุดชมดอกซากุระทีไ่ดร้บั
ความนยิมเป็นอย่างมาก ชาวเมอืงฟุคุโอกะตอ้งมาจบัจองพืน้ทีน่ัง่ปิคนิคชมดอกซากุระ
กนัอยา่งเนอืงแน่น  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่  ย่านเท็นจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขายเสื้อผ้าแฟชัน่ 

ธนาคารพาณชิยส์ าคญั และออฟฟิศส านักงาน ถอืเป็นแหล่งใจกลางเมอืงที่ส าคญัของเมอืง
ฟุคุโอกะ นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้ในบรเิวณสถานีรถไฟใตด้นิอกีมากมายใหท้่านได้เลอืกช้
อปป้ิง อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อของฝากตามอธัยาศยั 

คํา่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว  
 

วนัท่ีห้า            ฟคุโุอกะ >> สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสวุรรณภมิู  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG 649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
***************************************************************************************************************  
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ก าหนดการเดินทาง 28 มีนาคม – 1 เมษายน  

 

 
ก าหนดการเดินทาง 5 – 9 เมษายน 2562 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 43,900.- 20,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 39,500.- 18,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 32,900.- 15,600.- 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 6,900.- 6,900.- 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 49,900.- 21,600.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,900.- 19,600.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,600.- 16,300.- 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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หมายเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช ้เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สําหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จําเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
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-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสําหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

*** เด็กอายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อาย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
7. ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1 พฤศจิกายน 2561 และท่านตอ้งชาํระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิด้ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 

การยกเลิก  
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1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 
3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลสําคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  

          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลกาํหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาลาํ) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจําและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

 
2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์

ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที่ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
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ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษทัได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 
 

 

 
 


