VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ ดินแดนเกำะใต้สุดของประเทศญี่ปนุ่
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองฟุคโุ อกะ ซำกะ และนำงำซำกิ
ฟุคโุ อกะ
นำงำซำกิ

ซำกะ

สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ หนึ่งในศาลเจ้าทีส่ าคัญทีส่ ุดของ
ญี่ปนุ่ และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ ย่ำนเท็นจิ น
สวนสันติ ภำพและพิ พิธภัณฑ์ระเบิดปรมำณู อนุสรณ์สถานเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2, เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมเลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้า
มากมายทีย่ ่าน ไชน่ ำทำวน์ , ดื่มด่ากับทัศนียภาพยามค่าคืนของเมืองนางาซากิ ณ
ภูเขำอิ นำสะ และอิ สระท่องเที่ยวโดยรถรำงในเมืองนำงำซำกิ (มีบริ กำรบัตร
รถรำงไม่จำกัดเที่ยวให้ท่ำนละ 1 ใบ)
ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ ศาลเจ้าทีส่ าคัญทีถ่ ูกใช้เป็นสถานทีถ่ ่ายทาละครเรื่อง “กลกิโมโน”
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท
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อิ่มอร่อยกับบ ุฟเฟต์ขาปู
นอนโรงแรมออนเซ็น 1 คืน
กำหนดกำรเดินทำงปี 2562
16-20 / 23-27 / 30 พฤษภำคม – 3 มิถนุ ำยน
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุ ำยน
4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29 สิงหำคม – 2 กันยำยน
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 กันยำยน
วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูที่ 2 เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัว
เดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น โดยสำยกำรบิ นไทย

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟุ >> ช้อปปิ้ งที่ย่ำนเทนจิ น >> นำงำซำกิ >>
ไชน่ ำ ทำวน์ >> นัง่ รถโค้ชสู่ยอดเขำอิ นำสะ

00.50 น.

ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นฟุคโุ อกะ เกำะคิ วชู ประเทศญี่ปนุ่
โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 648
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองและขัน้ ตอนศุลกำกรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมืองใหญ่อนั ดับ 8
ของญี่ปุ่น เคยได้รบั การโหวตให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ท่สี ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นันเป็
่ น
เพราะฟุคโุ อกะเป็นเมืองใหญ่ทม่ี บี รรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอ
ซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริม
ถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็ นเอกลักษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว นาท่านนมัสการ ศำล
เจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็ นหนึ่งในศาล
เจ้าที่สาคัญที่สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัติ

08.00 น.
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

ความเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาด
สาย จนถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ป่นุ ที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เห็นใน
ั ้ วเทพเจ้านอน
ปจั จุบนั เป็นของทีส่ ร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปนวั
อยู่ในสภาพทีเ่ งาวับ โดยชาวญี่ปนุ่ มีความเชือ่ กันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของ
วัวจะทาให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสาเร็จในเรื่อง
ของการเรียน จากนัน้ นาท่านสู่ ย่ำนเท็นจิ น ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารขาย
เสือ้ ผ้าแฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์สาคัญ ออฟฟิ ศสานักงาน ถือเป็ นย่านงใจกลางเมืองที่สาคัญ
ของเมืองฟุคุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้อง
ถ่ายรูป นาฬิกา เสือ้ ผ้ากระเป๋ารองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอางค์ และร้านร้อย
เยน ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำงำซำกิ เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อครัง้
อดีตเมืองนี้ถอื เป็นเมืองท่าที่มกี ารติดต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับ
โลกตะวันตกซึ่งมาเผยแพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านสู่ ไชน่ ำทำวน์ หรือรู้จกั กันในชื่อ
ไชน่ า ทาวน์ ชนิ ชิ เป็ นไชน่ าทาวน์ ท่ีเก่ าแก่ ท่สี ุ ดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูก สร้างขึ้น ใน
ศตวรรษที่ 17 ในปจั จุบนั ไชน่ าทาวน์เมืองนางาซากิน้ี โด่งดังมากในเรื่องร้านอาหารที่
อร่อย โดยเฉพาะอาหารชือ่ ดังอย่างราเม็งแชมเปี้ยน, จัมปง (Champon) ลักษณะคล้าย
ก๋ว ยเตี๋ย วราดหน้ า ส่ ว นผสมมีท งั ้ กุ้ง ปลาหมึก หมู ลู กชิ้น ปลา ถัวงอก
่
กะหล่ า ปลี
คลุ กเคล้า อยู่ ในน้ า ซุ ป ถ้า ชอบแบบแห้ง ต้องสัง่ ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราด
ส่วนผสมดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นลงบนเส้นอุดง้ เส้นราเม็ง หรือเส้นหมีก่ รอบ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย บริ เวณไชน่ ำ ทำวน์
จากนัน้ นาท่านนัง่ รถโค้ชเดิ นทำงขึ้นสู่จุดชมวิ วบนยอดเขำอิ นำสะ สถานที่ชมวิว
กลางคืนที่ติดอันดับหนึ่งในสามวิวยามค่ าคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น บนยอดเขาอินาสะ
ท่านสามารถชมวิวแสงไฟยามค่าคืนทีส่ ะท้อนกับผิวน้ าบริเวณท่าเรือนางาซากิ และยังมี
แสงไฟจากบ้านเรือนทีอ่ ยู่ตามเนินเขาส่องประกาย เกิดเป็นวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามโรแมน
ติค เหล่าคู่รกั ทัง้ ชาวญี่ปนุ่ และต่างชาติต่างต้องการมาเยีย่ มเยือนชมวิวจากยอดเขาอินา
สะแห่งนี้ให้ได้ซกั ครัง้ หากเดินทางมาถึงเกาะคิวชู
นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
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วันที่สำม

อิ สระท่องเที่ยวภำยในมืองนำงำซำกิ ** เดิ นทำงท่องเที่ยวโดยใช้รถรำง**

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
**ทำงบริ ษทั ได้จดั เตรียมตั ๋วรถรำง
แบบ one day pass ให้ทุกท่ำนใช้
ในกำรเดิ นทำงโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเติ ม**
อิสระให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ วในเมืองนางาซากิดว้ ยตัวท่านเอง โดยสามารถใช้ต ั ๋ว
รถรางเดินทางท่องเทีย่ วได้ทงั ้ วัน ไม่จากัดจานวนเทีย่ ว
-สะพำนเมงำเนะบำชิ ซึ่ง มีแม่ น้ านากาชิม ะ ไหลผ่านกลางเมือ งนางาซากิ และมี
สะพานหินเก่าแก่ทอดข้ามผ่านแม่น้ าจานวนมาก แต่ทโ่ี ดดเด่นที่สุดคือสะพานเมงาเนะ
บาชิ สะพานโค้งสองช่วงทีส่ ะท้อนภาพผิวน้ าเป็นวงคล้ายกับรูปแว่นตา
-ย่ำนฮำมำโนะมำจิ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในย่านนี้ โดยมีรา้ นขายสินค้า
ของทีร่ ะลึกจากเมืองนางาซากิ อาทิเช่น คาสเทล่า ขนมเค้กโบราณทีท่ าขึน้ โดยชาว
โปรตุเกสทีเ่ ข้ามาแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมในสมัยก่อน, คะขุนิมนั จู หมันโถวไส้
่
หมูสามชัน้
ขึน้ ชือ่ ในด้านความนุ่มของทัง้ ตัวแป้งและเนื้อหมูสามชัน้ ทีร่ สชาติละมุนลิน้ ซึ่งท่าน
สามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้านาสมัยมากมาย ไม่วา่ จะเป็น
ร้านขายเครื่องสาอางค์ชนั ้ นา ร้านร้อยเยน ดองกิโฮเต้ ร้านขายรองเท้า ฯลฯ
-เกำะเดจิ ม่ำ อดีตท่าเรือทีเ่ ปิดทาการค้าขายกับพ่อค้าชาวโปรตุเกส ภายในมีอาคาร
บ้านเรือน โบสถ์ โรงเรียน โกดังสินค้า ทีบ่ อกเล่าเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ของเกาะเดจิม่า
และยังมีสถำนที่อื่นๆ อีกมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกท่องเที่ยว
อิ สระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

เที่ยง
คำ่

วันที่สี่

สวนสันติ ภำพ >> พิ พิธภัณฑ์ระเบิ ดปรมำณู >> ซำกะ >> ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ >>
โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท >> อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขำปูในโรงแรมที่พกั
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เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ สวนสันติ ภำพ ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ท้งิ
ระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกือบทัง้ เมืองและยังฆ่าสิง่ มีชวี ติ
ั ้ ย่ วกับสันติภาพมากมาย โดยทีด่ า้ นหลัง
ไปมากกว่า 1 หมื่นชีวติ ในสวนแห่งนี้มรี ูปปนเกี
ของสวนจะมีเสาสีดาที่เป็ นตัวชีต้ าแหน่ งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้ นัน้ ด้วย และนาท่านเข้า ชม พิ พิธภัณ ฑ์ระเบิ ดปรมำณู (Atomic
Bomb Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และ
ซากสิ่งของเครื่องใช้ท่ไี ด้รบั ความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้
ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งซำกะ เพื่อ น าท่ า นนมัส การ ศำลเจ้ ำ ยูโ ทขุ อิ น ำริ ที่ต ัง้
ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1688 เป็ นศาลเจ้านิกาย
ชินโต ประจาตระกูล Nabeshima ผูป้ กครองเมืองซากะในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของ
ศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ท่นี ่ี และยังเป็ นที่ตงั ้ ของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่ง
หลายคนที่อ ยากสมหวัง ในความรัก ต้อ งมาขอพรที่ศ าลเจ้า แห่ ง นี้ จากนัน้ น าท่ า น
เดินทางเพื่อช้อปปิ้งที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่สุดในคิวชู มีร้านค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังทัง้ ในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตาม
แบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียทีเ่ ข้ากับบรรยากาศทีส่ ดใสและแสงแดดที่สว่างไสว
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในเอาท์เลทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ทน่ี ่ี
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อยกับมือ้ พิ เศษบุฟเฟต์ขำปู ให้ท่ำนได้ลิ้มลองรสชำติ ปขู องญี่ปนอย่
ุ่
ำง
จุใจและอำหำรนำนำชำติ อีกนำนำชนิ ด ***
***หลังมื้ออำหำร อิ สระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ ำแร่ธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำ
ได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน้

วันที่ห้ำ

คุมำโมโต้ >> สนำมบิ นฟุคโุ อกะ >> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลำสมควร นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นฟุคโุ อกะ เพื่อเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

11.35 น.
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14.55 น.

โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 649
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ

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

กำหนดกำรเดินทำงปี 2562
16-20 / 23-27 / 30 พฤษภำคม – 3 มิถนุ ำยน
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุ ำยน
4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29 สิงหำคม – 2 กันยำยน
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 กันยำยน
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำรวมตั ๋ว
เครื่องบิน

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

รำคำท่ำนละ

33,900.-

16,900.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

30,600.-

15,300.-

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

25,600.-

12,600.-

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

6,900.-

6,900.-

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผโู้ ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึน้ ไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
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2. กำรผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ ละประเทศ หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำติ ให้ เดิ นทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. หำกผู้เดิ นทำงมีกำรใช้ต ั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดที่พกั มำยังสนำมบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณำติ ดต่ อเจ้ำหน้ ำที่ ก่อนซื้อตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศ เพื่อเช็คสถำนะ
ของทัวร์ว่ำออกเดิ นทำงได้ หรือไม่ และตรวจเช็คน้ ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศที่ท่ำนใช้ เนื่ องจำกกำรกำหนดน้ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศจะน้ อยกว่ำสำยกำรบิ นระหว่ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบั กำรกำหนดของแต่
ละสำยกำรบิ น ทัง้ นี้ ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อควำมเสียหำยที่ เกิ ดขึ้น
4. หำกผู้เดิ นทำงปฏิ เสธกำรรับบริ กำรจำกทำงบริ ษัทขณะเดิ นทำง อำทิ เช่นร้ำนอำหำร
สถำนที่ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทำงพร้อมคณะ ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงิ นค่ำบริ กำรใน
ส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ำน้ำหนักสัมภำระที่มำพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สำยกำรบิ นไทย ได้น้ำหนั กสัมภำระ 20 กิ โลกรัม/ท่ำน
-สำยกำรบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 2 ใบ
-สำยกำรบิ น ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนั กสัมภำระ 20 กิ โลกรัม/ท่ำน และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ชิ้ นเท่ ำนั น้ (รวมกระเป๋ำติ ดตัวด้วยแล้ว)
-สำยกำรบิ นพีช แอร์ ได้น้ำหนั กสัมภำระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 1 ใบ และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ชิ้ น น้ำหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ ำน
3. ค่ำที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเที ยบเท่ ำ กรณี
ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน บำงโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้ องพักสำหรับ 3
ท่ำนให้ได้ จำเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ท่ำนเป็ นแบบห้องทวิ น+ห้องซิ งเกิ ล
-ห้องทวิ น ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้องดับเบิ้ ล ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตี ยงขนำดควีนไซส์ 1 เตี ยง
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-ห้องทริ ปเปิ้ ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอีก 1 เตี ยง
-ห้องซิ งเกิ ล ห้องพักสำหรับ 1 ท่ำน มีเตี ยงเดี่ ยว 1 เตี ยง
4. ค่ำอำหำร ค่ ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิ ดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดิ นทำงใน
ต่ ำงประเทศ
6. ค่ำประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่ำงกำรเดิ นทำง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ำนละไม่เกิ น
1,000,000.- บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บำท ทัง้ นี้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริ ษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ำง
กำรเดิ นทำง)
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่ำภำษี น้ำมัน ที่สำยกำรบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กำยน 2561 และท่ำนต้ องชำระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทำงสำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ มภำยหลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำร
จองทัวร์แล้ว
8. ภำษี มูลค่ำเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3 %
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดิ นทำงไทย, หนังสือเดิ นทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำทำ
ใบอนุญำตที่ กลับเข้ำประเทศของคนต่ ำงชำติ หรือคนต่ ำงด้ำว
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ ำอำหำร-เครื่องดื่ ม นอกเหนื อจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ ำ
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มิได้คำดคิ ด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดิ นทำงในกรณี ที่เกิ นกว่ำสำยกำรบิ นกำหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ำประกันอื่นๆ ที่นอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์และผู้เดิ นทำงต้ องกำรทำเพิ่ มเติ ม อำทิ
ภัยธรรมชำติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่ำช้ำหรือทรัพย์สินสูญหำย เป็ นต้ น
6. ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้บริ กำรน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
7. ค่ำทิ ปไกด์และคนขับรถ
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เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 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 ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมำยเหตุ
1. ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบิ นฯลฯ โดยทำงบริ ษัทฯ จะ
คำนึ งถึงประโยชน์ และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ 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
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 นมัดจำหรือค่ำทัวร์
ได้กต็ ่ อเมื่อทำงสำยกำรบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ทำกำรพิ จำรณำคืนเงิ นส่วนนัน้ ให้แล้ว
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เท่ำนั น้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชำติ ในต่ ำงประเทศระหว่ำงกำรเดิ นทำง หำกมีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทำให้กำรเดิ นทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิ นจนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยันว่ำจะมีกำรรับผิ ดชอบค่ ำใช้จ่ำย
จำกสำยกำรบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์
อำทิ เช่นค่ ำโรงแรม ค่ำรถรับส่ งไปสนำมบิ น ค่ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ทำงบริ ษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประกำร

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (VTG) DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY TG

