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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ ดินแดนเกำะใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่ น 
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองฟคุโุอกะ  ซำกะ และนำงำซำกิ 

 

ฟคุโุอกะ สกัการะเทพเจา้ในดา้นการศกึษาที่ ศำลเจ้ำดำไซฟ ุหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดของ
ญี่ปุน่ และสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที่ ย่ำนเทน็จิน 

นำงำซำกิ สวนสนัติภำพและพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู อนุสรณ์สถานเพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ที ่2, เดนิชมบรรยากาศโดยรอบ พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้
มากมายทีย่่าน ไชน่ำทำวน์, ดื่มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ 
ภเูขำอินำสะ และอิสระท่องเท่ียวโดยรถรำงในเมืองนำงำซำกิ (มีบริกำรบตัร
รถรำงไม่จ ำกดัเท่ียวให้ท่ำนละ 1 ใบ) 

 ซำกะ  ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ ศาลเจา้ทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเรื่อง “กลกโิมโน”  
  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ 
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อ่ิมอรอ่ยกบับฟุเฟตข์าป ู
นอนโรงแรมออนเซ็น 1 คืน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2562 
16-20 / 23-27 / 30 พฤษภำคม – 3 มิถนุำยน 
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุำยน 
4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม 
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29 สิงหำคม – 2 กนัยำยน 
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 กนัยำยน 
วนัแรก          สนำมบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 เคำน์เตอร ์C เพื่อเตรียมตวั
เดินทำง และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน โดยสำยกำรบินไทย  

 

วนัท่ีสอง         ฟคุโุอกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ>> ช้อปป้ิงท่ีย่ำนเทนจิน >> นำงำซำกิ >>  
                        ไชน่ำ ทำวน์ >> นัง่รถโค้ชสู่ยอดเขำอินำสะ 

00.50 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เกำะคิวช ูประเทศญ่ีปุ่ น   
โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 

08.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองและขัน้ตอนศลุกำกรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี่ปุ่น เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นัน่เป็น
เพราะฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่บีรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอ
ซากา้ ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่น ้าไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิ
ถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว น าท่านนมสัการ ศำล
เจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาล
เจ้าที่ส าคญัที่สุด เพราะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้  ซึ่งมปีระวตัิ
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ความเป็นมายาวนานนบัพนัปี ในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาด
สาย จนถูกจดัให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าที่เหน็ใน
ปจัจุบนัเป็นของทีส่รา้งใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจ้ามรูีปป ัน้ววัเทพเจ้านอน
อยู่ในสภาพทีเ่งาวบั โดยชาวญี่ปุน่มคีวามเชือ่กนัวา่หากได้ลูบไล้บรเิวณหวัและเขาของ
ววัจะท าใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรื่อง
ของการเรยีน จากนัน้น าท่านสู่ ย่ำนเทน็จิน ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิค้า อาคารขาย
เสือ้ผา้แฟชัน่ ธนาคารพาณชิยส์ าคญั ออฟฟิศส านกังาน ถอืเป็นย่านงใจกลางเมอืงที่ส าคญั
ของเมอืงฟุคุโอกะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง เชน่ สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์ กลอ้ง
ถ่ายรูป นาฬกิา เสือ้ผา้กระเป๋ารองเทา้  สนิคา้แบรนดเ์นม  เครื่องส าอางค์ และร้านร้อย
เยน  ฯลฯ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนำงำซำกิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ เมื่อครัง้

อดตีเมอืงนี้ถอืเป็นเมอืงท่าที่มกีารตดิต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กบั
โลกตะวนัตกซึ่งมาเผยแพร่เขา้สู่ประเทศญี่ปุน่ น าท่านสู่ ไชน่ำทำวน์ หรอืรู้จกักนัในชื่อ
ไชน่าทาวน์ชนิช ิเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 17 ในปจัจุบนัไชน่าทาวน์เมอืงนางาซากนิี้ โด่งดงัมากในเรื่องร้านอาหารที่
อร่อย โดยเฉพาะอาหารชือ่ดงัอย่างราเมง็แชมเป้ียน, จมัปง (Champon) ลกัษณะคล้าย
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ส่วนผสมมีทัง้กุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถัว่งอก กะหล ่าปล ี
คลุกเคล้าอยู่ในน ้าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสัง่  ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราด
ส่วนผสมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้ เสน้ราเมง็ หรอืเสน้หมีก่รอบ  

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั บริเวณไชน่ำ ทำวน์ 
จากนัน้น าท่านนัง่รถโค้ชเดินทำงขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขำอินำสะ สถานที่ชมววิ
กลางคืนที่ติดอนัดบัหนึ่งในสามววิยามค ่าคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น บนยอดเขาอินาสะ 
ท่านสามารถชมววิแสงไฟยามค ่าคนืทีส่ะทอ้นกบัผวิน ้าบรเิวณท่าเรอืนางาซากิ และยงัมี
แสงไฟจากบา้นเรอืนทีอ่ยู่ตามเนินเขาส่องประกาย เกดิเป็นววิทวิทศัน์ทีส่วยงามโรแมน
ตคิ เหล่าคู่รกัทัง้ชาวญี่ปุน่และต่างชาตติ่างตอ้งการมาเยีย่มเยอืนชมววิจากยอดเขาอนิา
สะแห่งนี้ใหไ้ดซ้กัครัง้หากเดนิทางมาถงึเกาะควิชู 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว  
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วนัท่ีสำม          อิสระท่องเท่ียวภำยในมืองนำงำซำกิ ** เดินทำงท่องเท่ียวโดยใช้รถรำง** 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  **ทำงบริษทัได้จดัเตรียมตัว๋รถรำง 
  แบบ one day pass ให้ทุกท่ำนใช้ 
  ในกำรเดินทำงโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม**  

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วในเมอืงนางาซากดิว้ยตวัทา่นเอง โดยสามารถใชต้ัว๋
รถรางเดนิทางท่องเทีย่วไดท้ัง้วนั ไม่จ ากดัจ านวนเทีย่ว 

  -สะพำนเมงำเนะบำชิ ซึ่งมีแม่น ้ านากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมี
สะพานหนิเก่าแก่ทอดขา้มผา่นแม่น ้าจ านวนมาก แต่ทีโ่ดดเด่นที่สุดคอืสะพานเมงาเนะ
บาช ิสะพานโคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรูปแวน่ตา  
-ย่ำนฮำมำโนะมำจิ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื้อสนิคา้ในย่านนี้ โดยมรีา้นขายสนิคา้
ของทีร่ะลกึจากเมอืงนางาซาก ิอาทเิชน่ คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณทีท่ าขึน้โดยชาว
โปรตุเกสทีเ่ขา้มาแลกเปลีย่นวฒันธรรมในสมยัก่อน, คะขนุิมนัจู หมัน่โถวไสห้มูสามชัน้ 
ขึน้ชือ่ในดา้นความนุ่มของทัง้ตวัแป้งและเนื้อหมูสามชัน้ทีร่สชาตลิะมนุลิน้ ซึ่งท่าน
สามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้น าสมยัมากมาย ไม่วา่จะเป็น
รา้นขายเครื่องส าอางคช์ ัน้น า รา้นรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 
-เกำะเดจิม่ำ อดตีท่าเรอืทีเ่ปิดท าการคา้ขายกบัพ่อคา้ชาวโปรตุเกส ภายในมอีาคาร
บา้นเรอืน โบสถ ์โรงเรยีน โกดงัสนิคา้ ทีบ่อกเลา่เรื่องราวประวตัศิาสตรข์องเกาะเดจมิ่า 
และยงัมีสถำนท่ีอ่ืนๆ อีกมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกท่องเท่ียว 

เท่ียง อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว  
 

วนัท่ีส่ี               สวนสนัติภำพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู >> ซำกะ >> ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ >> 
                          โทสุ พรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ >> อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขำปใูนโรงแรมท่ีพกั 
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เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของ สวนสนัติภำพ ซึ่งถูกจดัสร้างขึ้นเพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิ้ง

ระเบดิปรมาณูเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆา่สิง่มชีวีติ
ไปมากกวา่ 1 หมื่นชวีติ ในสวนแห่งนี้มรูีปป ัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงั
ของสวนจะมเีสาสดี าที่เป็นตวัชีต้ าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้นัน้ด้วย และน าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมำณู (Atomic 
Bomb Museum) ซึ่งภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จรงิ และ
ซากสิ่งของเครื่องใชท้ี่ได้รบัความเสียหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื่อให้ชนรุ่นหลงัได้
ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  เมืองซำกะ เพื่อน าท่านนมัสการ ศำลเจ้ำยูโทขุ อินำริ ที่ตัง้

ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกาย
ชนิโต ประจ าตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมอืงซากะในสมยัเอโดะ มเีทพเจา้หลกัของ
ศาสนาชนิโต 3 องค์ ประดษิฐานอยู่ที่นี่ และยงัเป็นที่ตัง้ของเทพเจ้าแห่งความรกั ซึ่ง
หลายคนที่อยากสมหวงัในความรกัต้องมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้  จากนัน้ น าท่าน
เดนิทางเพื่อชอ้ปป้ิงที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ เอาท์เลท็ที่ใหญ่สุดในควิชู มรี้านค้าแบ
รนด์เนมชื่อดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนักว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตาม
แบบเมอืงทางใตข้องรฐัแคลฟิอรเ์นียทีเ่ขา้กบับรรยากาศทีส่ดใสและแสงแดดที่สว่างไสว 
ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงในเอาทเ์ลทสไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ีน่ี่  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบุฟเฟต์ขำป ูให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปขูองญ่ีปุ่ นอย่ำง 
จใุจและอำหำรนำนำชำติอีกนำนำชนิด *** 

                        ***หลงัมื้ออำหำร อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำ
ได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีห้ำ            คมุำโมโต้ >> สนำมบินฟคุโุอกะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
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โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 
14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
 
***************************************************************************************************************  

ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2562 
16-20 / 23-27 / 30 พฤษภำคม – 3 มิถนุำยน 
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุำยน 
4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม 
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29 สิงหำคม – 2 กนัยำยน 
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 กนัยำยน 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 

หมำยเหตุ 
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

รำคำท่ำนละ 33,900.- 16,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 30,600.- 15,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 25,600.- 12,600.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 6,900.- 6,900.- 
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2. กำรผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
3. หำกผู้เดินทำงมีกำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัท่ีพกัมำยงัสนำมบิน

สุวรรณภมิู กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทำงภำยในประเทศ เพื่อเชค็สถำนะ
ของทวัรว์่ำออกเดินทำงได้หรือไม่ และตรวจเชค็น ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศท่ีท่ำนใช้ เน่ืองจำกกำรก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบักำรก ำหนดของแต่
ละสำยกำรบิน ทัง้น้ีทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 

4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรบับริกำรจำกทำงบริษัทขณะเดินทำง อำทิเช่นร้ำนอำหำร 
สถำนท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่ำบริกำรใน
ส่วนนัน้ให้ 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนักสมัภำระท่ีมำพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สำยกำรบินไทย ได้น ้ำหนักสมัภำระ 20 กิโลกรมั/ท่ำน 
             -สำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 23 กิโลกรมั ท่ำนละ 2 ใบ 
             -สำยกำรบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้ำหนักสมัภำระ 20 กิโลกรมั/ท่ำน และสมัภำระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ช้ินเท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ำติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สำยกำรบินพีช แอร ์ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 20 กิโลกรมั ท่ำนละ 1 ใบ และสมัภำระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ช้ิน น ้ำหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่ำน 

3. ค่ำท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำรหรือระดบัเทียบเท่ำ กรณี
ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัห้องพกัส ำหรบั 3 
ท่ำนให้ได้ จ ำเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่ำนเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง 
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             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร  
5. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงใน

ต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน 

1,000,000.- บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้น้ี
เป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภำพระหว่ำง
กำรเดินทำง) 

*** เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 และท่ำนต้องช ำระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมภำยหลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำร
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำท ำ
ใบอนุญำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีมิได้คำดคิด เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่ำประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผู้เดินทำงต้องกำรท ำเพ่ิมเติม อำทิ  

              ภยัธรรมชำติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่ำช้ำหรือทรพัย์สินสูญหำย เป็นต้น 
6. ค่ำน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร ์(ไม่ได้บริกำรน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร์) 
7. ค่ำทิปไกด์และคนขบัรถ  
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   
1. กรุณำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรุณำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณีท ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำรหรือน้อยกว่ำ กรุณำช ำระค่ำทวัร์

เต็มจ ำนวน 
 

กำรยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมำยเหตุ 

1. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด ทำงบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น / กำรน ำส่ิงของผิด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน นอกจำกน้ีทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษทัสำมำรถคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทำงสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
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เท่ำนัน้ 
3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินจนกว่ำจะได้รบักำรยืนยนัว่ำจะมีกำรรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
จำกสำยกำรบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ 
อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์และช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประกำร 

 
 
 
 


