HELLO KYUSHU
5DAYS 3NIGHTS
VTG ขอนำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุ ของประเทศญี่ปนุ่
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองซำกะ ฟุคโุ อกะ และโออิตะ
ฟุคโุ อกะ

ซำกะ

สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศำลเจ้ำดำไซฟุ หนึ่งในศาลเจ้าทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดของญี่ป่นุ และสนุ กกับการเลือกช้อปปิ้ งสินค้ามากมายทีย่ ่ำนเท็นจินและ
คำแนล ซิตี้
ปรำสำทคำรำสึ สัญลักษณ์สาคัญของเมืองคาราสึและเป็ นจุดชมวิวทะเลที่
สวยงาม, ศำลเจ้ำยูโทขุ อินำริ ศาลเจ้าทีส่ าคัญทีถ่ กู ใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาละคร
เรื่อง”กลกิโมโน”, ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โทสุ พรีเมี่ยม
เอำท์เล็ท
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โออิตะ

ชมความงามของบ่อกามะถันหลากสีสนั ทีจ่ ิ โกขุเมกุริ, เยีย่ มชมหมู่บำ้ นยุฟุ
อิน หมูบ่ า้ นเล็กๆทีต่ งั ้ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติอนั เงียบสงบ, ชมทะเลสำบคิน
ริน ทะเลสาบน้าพุรอ้ นในหมูบ่ า้ นยุฟุอนิ , สะพำนแขวนโคโคโนเอะ สะพาน
แขวนทีท่ อดยาวข้ามหุบเขา

พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขำปู

กำหนดกำรเดินทำง 4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม 2562
วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้ อ มกัน ที่ ส นำมบิ น สุ ว รรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู ห มำยเลข 2 สำยกำรบิ น ไทย
เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขันตอนกำรเช็
้
คอิ น

วันที่สอง

สนำมบิ นฟุคโุ อกะ >> ซำกะ >> ปรำสำทคำรำสึ >> ศำลเจ้ำยูโทขุ อิ นำริ >>
โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท >> คุมำโมโต้

00.50 น.
08.00 น.

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นฟุคโุ อกะ เกาะคิ วชู ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG648
เดิ นทางถึงสนามบิ นฟุคโุ อกะ เกาะคิ วชู ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซากะ
ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณทำงตอนเหนือของเกำะคิวชู เมืองเล็กๆ แห่งนี้เงียบสงบและอุดมไปด้วย
ธรรมชำติอนั สมบูรณ์ นำท่ำนเยี่ยมชม ปราสาทคาราสึ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองคำ
รำสึ ปรำสำทแห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค .ศ.1602 อำคำรหลังปจั จุบนั นัน้ ได้ถูกบูรณะขึ้น
แทนอำคำรหลังเก่ำในปี ค .ศ.1966 โดยภำยในปรำสำทมีกำรจัดแสดงข้ำวของเครื่องใช้
ั ้ นเผำของอำริ
ต่ำงๆในสมัยก่อน อำทิเช่น เสือ้ เกรำะ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรผลิตเครื่องปนดิ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สำม
เช้ำ

ตะในสมัยโบรำณ ร่องรอยจำรึกหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์ต่ำงๆ ฯลฯ และบริเวณชัน้ 5
ท่ำนจะได้พบกับทัศนียภำพของทะเลเก็นไค ทีโ่ อบล้อมจังหวัดซำกะไว้ถงึ 3 ด้ำน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชม ศาลเจ้ายูโทขุ อิ นาริ ทีต่ งั ้ ตระหง่ำนอยู่ท่ำมกลำงแมกไม้และขุนเขำ สร้ำงขึน้
ในปีค.ศ.1688 เป็นศำลเจ้ำนิกำยชินโต ประจำตระกูล Nabeshima ผูป้ กครองเมืองซำกะ
ในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้ำหลักของศำสนำชินโต 3 องค์ ประดิษฐำนอยู่ท่นี ่ีและยังเป็ นที่ตงั ้
ของเทพเจ้ำแห่งควำมรัก ซึ่งหลำยคนที่อยำกสมหวังในควำมรักต้องมำที่ศำลเจ้ำแห่งนี้
และสถำนที่แห่งนี้ยงั เป็ นสถำนที่ถ่ำยทำละครเรื่องกลกิโมโนอีกด้วย จำกนั ้ นอิสระให้
ท่ำนช้อปปิ้ งที่ โทสุ เอาท์เล็ท เอำท์เล็ทที่ใหญ่ สุดในคิวชู มีร้ำนค้ำแบรนด์ช่อื ดังทัง้ ใน
และนอกประเทศมำรวมตัวกันกว่ำ 150 ร้ำน อำทิเช่น Adidas, Armani Outlet, Asics,
Banana Republic, Beams, Benetton, Callaway, Champion, Citizen, Coach,
Coleman, Columbia Sportswear, Crocs, Desigual, Dolce & Gabbana, Edwin,
Francfranc, Lacoste, Lee, Miki House, Newyorker, Nike, Oakley, Polo Ralph
Lauren, Puma, Ray-Ban, Reebok, Samsonite, Seiko, Swarovski, Tag Heuer,
Taylor Made, Timberland, Tommy Hilfiger, Triumph, Under Armour, United
Arrows, Vans, Wacoal ภำยในตกแต่งตำมแบบเมืองทำงใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ำ
กับบรรยำกำศทีส่ ดใสและแสงแดดทีส่ ว่ำงไสว ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินไปกับกำรช้อปปิ้ง
ในเอำท์เล็ทสไตล์สแปนนิชโคโลเนียลได้ทน่ี ่ี ได้เวลำอันสมควร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อยกับมือ้ พิ เศษบุฟเฟต์ขำปู ให้ท่ำนได้ลิ้มลองรสชำติ ปขู องญี่ปนอย่
ุ่
ำง
จุใจและอำหำรนำนำชำติ อีกนำนำชนิ ด ***
***หลังมื้ออำหำร อิ สระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ ำแร่ธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำ
ได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้
คุมำโมโต้ >> โออิ ตะ >> สะพำนแขวนโคโคโนเอะ ยูเมะ >> หมู่บ้ำนยุฟอุ ิ น >>
ทะเลสำบคิ นริ น >> เบปปุ >> จิ โกขุเมกุริ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโออิ ตะ เพื่อชมสะพำนแขวนโคโคโนเอะ ยูเมะ สะพาน
แขวนทีม่ คี วามสูงจากพืน้ ดิน 173 เมตร และมีความยาวของสะพานถึง 90 เมตร ทอด
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เที่ยง
บ่าย

คา่

ข้ามผ่านหุบเขา ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์และความงดงามของ
ธรรมชาติในช่วงฤดูรอ้ น อาทิเช่นน้ าตกชินโด หนึ่งในร้อยน้ าตกทีส่ วยทีส่ ุดในญี่ปนุ่ หรือ
จะเป็ นป่านารุโคกาวะ-เคโคขุ ป่าต้นน้ าของแม่น้ าชิคุโก และวิวเทือ กเขาคุจู เร็นเซ็น
ท่านสามารถชมความงามของธรรมชาติเหล่านี้ได้แบบ 360 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนยุฟอุ ิ น หมู่บา้ นเล็กๆ สไตล์ยุโรปทีต่ งั ้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แสนสงบ ให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศเมืองชนบทที่น่าหลงใหล และเลือกซื้อ
สินค้าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย และนาท่านเดินเท้าสู่ ทะเลสำบคิ นริ น ทะเลสาบขนาดเล็ก
ทีอ่ ยู่ใกล้ๆ หมู่บา้ นยุฟุอนิ ลักษณะพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้คอื น้ าในทะเลสาบแห่งนี้ไหล
มาจากน้ าพุร้อนบนภู เขา ทาให้น้ าในทะเลสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเช้าตรู่ภาพ
ทะเลสาบที่มไี อน้ าลอยต่ าเหนือทะเลสาบ เป็ นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาด จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เมืองน้ าพุร้อนชื่อดังของเกาะคิวชู นาท่านชม จิ โกขุเมกุริ
หรือ บ่ อ นรก ซึ่ ง เป็ น ชื่อ เรีย กขานของบ่ อ น้ า พุ ร้ อ นหลากสีช่ือ ดัง ของเมือ งเบปปุ
เนื่องจากภายใต้พ้นื ดินบริเวณนัน้ มีค วามร้อนใต้ พิภพสะสมอยู่มาก และบ่อน้ าพุร้อน
ต่างๆ ทีม่ สี หี ลากหลายนัน้ มาจากกามะถันชนิดต่างๆ ทีอ่ ยู่ในบ่อ นาท่านชมบ่อน้ าพุรอ้ น
2 แห่ง (บ่อเลือดและบ่อทะเล)
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

วันที่สี่

เบปปุ >> ฟุคโุ อกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟุ >> ช้อปปิ้ งย่ำนเทนจิ น >> คำแนล ซิ ตี้

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคโุ อกะ เมืองใหญ่อนั ดับ 8 ของญี่ปน่ เคยได้รบั การโหวตให้
เป็นเมืองทีน่ ่าอยู่ทส่ี ุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นันเป็
่ นเพราะฟุคุโอกะเป็นเมืองใหญ่ทม่ี ี
บรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบเหมือนโตเกียวหรือโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มี
แม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย มีแผงขายอาหารริมถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือนจะเป็น
เอกลักษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว นาท่านนมัสการ ศำลเจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับ
ร้อยแห่งในญี่ปนุ่ ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าทีส่ าคัญทีส่ ดุ เพราะศาลเจ้าแห่ง
นี้เป็นทีส่ ถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งมีประวัตคิ วามเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละ
ปีจะมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้า
ในญี่ปนุ่ ทีไ่ ม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าทีเ่ ห็นในปจั จุบนั เป็นของทีส่ ร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.
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ั ้ วเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพทีเ่ งาวับโดยชาวญี่ปนุ่ มี
1591 ตรงทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปนวั
ความเชือ่ กันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทาให้หายจากอาการเจ็บปว่ ย
จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสาเร็จในเรือ่ งของการเรียน
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ย่ำนเท็นจิ น ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารสานักงาน
ร้านค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์สาคัญร้านอาหาร และที่ช้อปปิ้ งชัน้ ใต้ดิน ถือเป็ น
แหล่งใจกลางเมืองทีส่ าคัญของเมืองฟุคุโอกะ และช้อปปิ้งกันต่อที่ คำแนล ซิ ตี้ ย่าน
ฮะกะตะ ช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์ ท่รี วบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับความบันเทิง ไว้หมด ไม่ว่าจะ
เป็ นเสื้อผ้าแบรนด์ดงั มากมาย ร้า นอาหารมากมาย ราเมงสเตเดี้ย ม โรงภาพยนตร์
โรงแรมหรู และเวทีแสดงโอเปร่าริมน้ าสาหรับนักท่องเทีย่ วทีส่ นใจ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่ห้ำ

ฟุคโุ อกะ >> สนำมบิ นฟุคโุ อกะ >> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลำสมควร นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นฟุคโุ อกะ เพื่อเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
11.35 น.
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 649
14.55 น.
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ
………………………………………………………………………………………………………………....

กาหนดวันเดินทาง 4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

39,900.- บาท

22,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

35,900.- บาท

20,600.- บาท
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เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

29,900.- บาท

17,300.- บาท

สาหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผโู้ ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึน้ ไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
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
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (VTG) HELLO KYUSHU 5D3N BY TG

-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
-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 %
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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
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. กรุณำแจ้งยกเลิกล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืน
เงินมัดจำทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทำง 35 วันทำกำรหรือน้อยกว่ำ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำร
คืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทำงในช่วงวันหยุดเทศกำลสำคัญ เช่น เทศกำลปีใหม่, เทศกำลสงกรำนต์
หรือวันหยุดยำวตำมทีร่ ฐั บำลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่ำเหมำลำ) จะไม่มี
กำรคืนเงินมัดจำและค่ำทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
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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
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
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