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HELLO KYUSHU 

5DAYS 3NIGHTS 

 

 

 

VTG ขอน ำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองซำกะ ฟคุโุอกะ  และโออิตะ 

 

ฟคุโุอกะ สกัการะเทพเจา้ในดา้นการศกึษาที ่ศำลเจ้ำดำไซฟ ุหน่ึงในศาลเจา้ทีส่ าคญั
ทีสุ่ดของญี่ปุ่น และสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทีย่่ำนเทน็จินและ
คำแนล ซิต้ี 

ซำกะ ปรำสำทคำรำสึ สญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงคาราสแึละเป็นจุดชมววิทะเลที่
สวยงาม, ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ ศาลเจา้ทีส่ าคญัทีถ่กูใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละคร
เรื่อง”กลกโิมโน”, ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเม่ียม 
เอำทเ์ลท็ 
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โออิตะ ชมความงามของบอ่ก ามะถนัหลากสสีนัทีจิ่โกขเุมกริุ, เยีย่มชมหมู่บำ้นยฟุุ
อิน หมูบ่า้นเลก็ๆทีต่ ัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตอินัเงยีบสงบ, ชมทะเลสำบคิน
ริน ทะเลสาบน ้าพุรอ้นในหมูบ่า้นยุฟุอนิ, สะพำนแขวนโคโคโนเอะ สะพาน
แขวนทีท่อดยาวขา้มหุบเขา 

 
 

    พิเศษ!! อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตข์ำป ู

     
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม 2562 
 

วนัแรก               สนำมบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

 

วนัท่ีสอง     สนำมบินฟคุโุอกะ >> ซำกะ >> ปรำสำทคำรำสึ >> ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ >> 
                             โทส ุพรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ >> คมุำโมโต้ 

00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวช ูประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG648 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและขัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมืองซากะ 
ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณทำงตอนเหนือของเกำะควิชู เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เงยีบสงบและอุดมไปดว้ย
ธรรมชำตอินัสมบูรณ์ น ำท่ำนเยี่ยมชม ปราสาทคาราสึ สญัลกัษณ์ส ำคญัของเมอืงคำ
รำสึ  ปรำสำทแห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นในปีค.ศ.1602 อำคำรหลงัปจัจุบนันัน้ได้ถูกบูรณะขึ้น
แทนอำคำรหลงัเก่ำในปีค.ศ.1966 โดยภำยในปรำสำทมกีำรจดัแสดงขำ้วของเครื่องใช้
ต่ำงๆในสมยัก่อน อำทเิชน่ เสือ้เกรำะ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรผลติเครื่องป ัน้ดนิเผำของอำริ
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ตะในสมยัโบรำณ ร่องรอยจำรกึหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรต์่ำงๆ ฯลฯ และบรเิวณชัน้ 5 
ท่ำนจะไดพ้บกบัทศันียภำพของทะเลเกน็ไค ทีโ่อบลอ้มจงัหวดัซำกะไวถ้งึ 3 ดำ้น  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชม ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ ทีต่ ัง้ตระหง่ำนอยู่ท่ำมกลำงแมกไมแ้ละขนุเขำ สรำ้งขึน้

ในปีค.ศ.1688 เป็นศำลเจำ้นิกำยชนิโต ประจ ำตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมอืงซำกะ
ในสมยัเอโดะ มเีทพเจำ้หลกัของศำสนำชนิโต 3 องค ์ประดษิฐำนอยู่ที่นี่และยงัเป็นที่ตัง้
ของเทพเจำ้แห่งควำมรกั ซึ่งหลำยคนที่อยำกสมหวงัในควำมรกัต้องมำที่ศำลเจ้ำแห่งนี้  
และสถำนที่แห่งนี้ยงัเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครเรื่องกลกโิมโนอีกด้วย จำกนั ้นอิสระให้
ท่ำนชอ้ปป้ิงที่ โทสุ เอาท์เลท็ เอำท์เลท็ที่ใหญ่สุดในควิชู มีร้ำนค้ำแบรนด์ชื่อดงัทัง้ใน
และนอกประเทศมำรวมตวักนักว่ำ 150 ร้ำน อำทเิช่น 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  ภำยในตกแต่งตำมแบบเมอืงทำงใต้ของรฐัแคลฟิอร์เนียที่เขำ้
กบับรรยำกำศทีส่ดใสและแสงแดดทีส่วำ่งไสว ท่ำนสำมำรถเพลดิเพลนิไปกบักำรชอ้ปป้ิง
ในเอำทเ์ลท็สไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ีน่ี่ ไดเ้วลำอนัสมควร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

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

                        ***หลงัมื้ออำหำร อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำ
ได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีสำม     คมุำโมโต้ >> โออิตะ >> สะพำนแขวนโคโคโนเอะ ยเูมะ >> หมู่บ้ำนยฟุอิุน >> 
                             ทะเลสำบคินริน >> เบปป ุ>> จิโกขเุมกริุ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโออิตะ เพื่อชมสะพำนแขวนโคโคโนเอะ ยูเมะ สะพาน
แขวนทีม่คีวามสูงจากพืน้ดนิ 173 เมตร และมคีวามยาวของสะพานถงึ 90 เมตร ทอด
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ขา้มผ่านหุบเขา ท่านจะได้พบกบัทศันียภาพความอุดมสมบูรณ์และความงดงามของ
ธรรมชาตใินชว่งฤดูรอ้น อาทเิชน่น ้าตกชนิโด หนึ่งในรอ้ยน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุน่ หรอื
จะเป็นป่านารุโคกาวะ-เคโคขุ ป่าต้นน ้าของแม่น ้าชคิุโก และววิเทอืกเขาคุจู เร็นเซ็น 
ท่านสามารถชมความงามของธรรมชาตเิหล่านี้ได้แบบ 360 องศา 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้ำนยฟุอิุน หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลย์ุโรปทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

แสนสงบ ให้ท่านได้เดินเล่นสมัผสับรรยากาศเมืองชนบทที่น่าหลงใหล และเลือกซื้อ
สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั และน าท่านเดนิเท้าสู่ ทะเลสำบคินริน ทะเลสาบขนาดเลก็
ทีอ่ยู่ใกล้ๆ  หมู่บา้นยุฟุอนิ ลกัษณะพเิศษของทะเลสาบแห่งนี้คอื น ้าในทะเลสาบแห่งนี้ไหล
มาจากน ้าพุร้อนบนภูเขา ท าให้น ้ าในทะเลสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเช้าตรู่ภาพ
ทะเลสาบที่มไีอน ้าลอยต ่าเหนือทะเลสาบ เป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาด  จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปป ุเมอืงน ้าพุร้อนชื่อดงัของเกาะควิชู  น าท่านชม จิโกขเุมกริุ 
หรือบ่อนรก ซึ่งเป็นชื่อเรียกขานของบ่อน ้ าพุร้อนหลากสีชื่อดังของเมืองเบปป ุ
เนื่องจากภายใต้พื้นดินบรเิวณนัน้มคีวามร้อนใต้พิภพสะสมอยู่มาก และบ่อน ้าพุร้อน
ต่างๆ ทีม่สีหีลากหลายนัน้มาจากก ามะถนัชนิดต่างๆ ทีอ่ยู่ในบ่อ น าท่านชมบ่อน ้าพุรอ้น 
2 แห่ง (บ่อเลอืดและบ่อทะเล) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีส่ี     เบปป ุ>> ฟคุโุอกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ>> ช้อปป้ิงย่ำนเทนจิน >> คำแนล ซิต้ี 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 ของญี่ปน่ เคยไดร้บัการโหวตให้

เป็นเมอืงทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่งมาแลว้ นัน่เป็นเพราะฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่ี
บรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอซากา้ ถนนหนทางกวา้งขวาง มี
แม่น ้าไหลผา่นตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมอืนจะเป็น
เอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแลว้ น าท่านนมสัการ ศำลเจ้ำดำไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นบั
รอ้ยแห่งในญี่ปุน่ ศาลเจา้ดาไซฟุ นบัเป็นหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญัทีส่ดุ เพราะศาลเจา้แห่ง
นี้เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู้ ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนบัพนัปี ในแต่ละ
ปีจะมนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเยอืนอย่างไมข่าดสาย จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้
ในญี่ปุน่ทีไ่ม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปจัจุบนัเป็นของทีส่รา้งใหม่เมื่อปีค.ศ.
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1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรูีปป ัน้ววัเทพเจา้นอนอยู่ในสภาพทีเ่งาวบัโดยชาวญี่ปุน่มี
ความเชือ่กนัวา่หากไดลู้บไลบ้รเิวณหวัและเขาของววัจะท าใหห้ายจากอาการเจบ็ปว่ย 
จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรือ่งของการเรยีน  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย อสิระให้ท่านชอ้ปป้ิงที่ ย่ำนเทน็จิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสนิค้า อาคารส านักงาน 

ร้านค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์ส าคญัร้านอาหาร และที่ช้อปป้ิงชัน้ใต้ดิน ถือเป็น
แหล่งใจกลางเมอืงทีส่ าคญัของเมอืงฟุคุโอกะ และชอ้ปป้ิงกนัต่อที ่คำแนล ซิต้ี ย่าน 
ฮะกะตะ ชอ้ปป้ิงคอมเพลก็ซ์ที่รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกบัความบนัเทงิไวห้มด ไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดงัมากมาย ร้านอาหารมากมาย ราเมงสเตเดี้ยม โรงภาพยนตร ์
โรงแรมหรู และเวทแีสดงโอเปร่ารมิน ้าส าหรบันกัท่องเทีย่วทีส่นใจ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัท่ีห้ำ     ฟคุโุอกะ >> สนำมบินฟคุโุอกะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 

14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
……………………………………………………………………………………………………………….... 

ก าหนดวนัเดินทาง 4-8 / 12-16 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 39,900.-  บาท 22,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.-  บาท 20,600.-  บาท 
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**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 
 

หมำยเหตุ 
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 
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 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 29,900.-  บาท 17,300.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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             -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 
             -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 % 
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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  

 
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. กรุณำแจง้ยกเลกิล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิมดัจ ำทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกวำ่ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร
คนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทำงในชว่งวนัหยุดเทศกำลส ำคญั เชน่ เทศกำลปีใหม่, เทศกำลสงกรำนต ์  
          หรอืวนัหยุดยำวตำมทีร่ฐับำลก ำหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชำ่เหมำล ำ) จะไมม่ ี  
          กำรคนืเงนิมดัจ ำและค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
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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
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 

 
 

 


