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ขอน ำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ  ซำกะ และนำงำซำกิ 

ฟคุโุอกะ สกัการะ ศำลเจ้ำดำไซฟ ุและสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที่ ย่ำนเทน็จิน 
นำงำซำกิ สวนสนัติภำพและพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู อนุสรณ์สถานเพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์

สงครามโลกครัง้ที ่2, เดนิชมบรรยากาศโดยรอบ พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้
มากมายทีย่่าน ไชน่ำทำวน์, ดื่มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ 
ภเูขำอินำสะ (Mt. Inasayama), สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบั
ประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญี่ปุ่ นของชาวต่างชาต,ิ สะพำนเมงำเนะบำชิ สะพานโคง้
สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรูปแวน่ตา  

 ซำกะ  ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ สถานทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสภานทีถ่่ายท าละครเรื่อง กลกโิมโน  
  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ 
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อ่ิมอรอ่ยกบับฟุเฟตข์าปู 
ก ำหนดกำรเดินทำง 
9-13 / 16-20 / 23-27 มกรำคม 2562 
13-17 / 20-24 กมุภำพนัธ์ / 27 กมุภำพนัธ์ – 3 มีนำคม 2562 

6-10 / 13-17 / 20-24 มีนำคม 2562 
 
วนัแรก          สนำมบินสวุรรณภมิู 

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

 

วนัท่ีสอง         ฟคุโุอกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ>> เทนจิน มอลล ์>> นำงำซำกิ >> ไชน่ำ ทำวน์ >> 
                        นัง่กระเช้ำสู่ยอดเขำอินำสะ 

 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินฟุคุโอกะ เกำะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ

เมืองและขัน้ตอนศลุกำกรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุุโอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี่ป่น เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมาแล้ว นัน่เป็น
เพราะฟุกุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่บีรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอ
ซาก้า ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่น ้าไหลผา่นตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขายอาหารรมิ
ถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแล้ว น าท่านมนัสการ ศำล
เจ้ำดำไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาล
เจ้าที่ส าคญัที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้  ซึ่งมีประวตัิความ
เป็นมายาวนานนบัพนัปี ในแต่ละปีจะมนีกัท่องเที่ยวเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสาย
จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี่ปุ่ นทีไ่ม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปัจจุบนั
เป็นของที่สร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจ้ามีรูปปั้นววัเทพเจ้านอนอยู่ใน
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สภาพที่มนัวบัโดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อกนัว่าหากได้ลูบไล้บรเิวณหวัและเขาของววัจะ
ท าใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรื่องของการ
เรยีน จากนัน้น าท่านสู่ ย่ำนเทน็จิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสนิค้า อาคารขายเสื้อผา้
แฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์ส าคญั ออฟฟิศส านักงาน ถอืเป็นแหล่งใจกลางเมอืงที่ส าคญัของ
เมอืงฟุคุโอกะ  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนำงำซำกิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ เมื่อครัง้

อดตีเมอืงนี้ถอืเป็นเมอืงท่าที่มกีารตดิต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กบั
โลกตะวนัตกซึ่งมาเผยแพร่เขา้สู่ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านสู่ ไชน่ำทำวน์ หรอืรูจ้กักนัในชื่อ
ไชน่าทาวน์ชนิช ิเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น  โดยถูกสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบนัไชน่าทาวน์เมอืงนางาซากนิี้ โด่งดงัมากในเรื่องร้านอาหารที่
อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดงัอย่างราเมง็แชมเป้ียน, จมัปง (Champon) ลกัษณะคลา้ย
ก๋วยเตีย๋วราดหน้า ส่วนผสมมีทัง้กุ้ง ปลาหมึก หมู ลูกชิ้นปลา ถัว่งอก กะหล ่าปลี 
คลุกเคล้าอยู่ในน ้ าซุป ถ้าชอบแบบแห้งต้องสัง่  ซาระอุด้ง (sara-udon) ซึ่งจะราด
ส่วนผสมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้ เสน้ราเมง็ หรอืเสน้หมีก่รอบ  

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั บริเวณไชน่ำ ทำวน์ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ ท่ีพ ัก โรงแรม  NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่ำ 
หลงัจากท าการเชค็อนิและเกบ็สมัภาระแลว้ น าท่านขึน้กระเช้ำสู่จดุชมวิวบนยอดเขำ 
อินำสะ (Mt.Inasayama) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นจุดชมววิกลางคนืทีส่วยทีสุ่ดของญี่ปุ่น  
 

วนัท่ีสำม          สวนโกลฟเวอร ์>> สะพำนแว่นตำ >> อิสระท่องเท่ียวภำยในมืองนำงำซำกิ 
                     ** เดินทำงท่องเท่ียวโดยใช้รถรำง** 

 
 
 
 

 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ “สถำนีทสึกิมำชิ” เพ่ือนัง่รถรำงสู่ “สถำนีโออรุะเทน็ชโูดชิตะ” น า

ท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร ์สร้างโดยคหบดีชาว
องักฤษที่เขา้มาค้าขายและซื้อที่บรเิวณภูเขาอยู่รมิอ่าวของเมอืงนางาซากิ บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวนัตกและจดัแสดงเรื่องราวประวตัิความเป็นมา
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เกี่ยวกบับ้านและบุคคลต่างๆ รวมถึงสวนดอกไม้ที่ผลดัเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาล
อย่างสวยงามรวมถงึประวตัขิองมาดามบตัเตอรฟ์ลายที่เฝ้าคอยการกลบัมาของคนรกั
อย่างซื่อสตัย ์จนมผีูน้ ามาสรา้งเป็นบทละครชือ่ดงัเรื่องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ สะพำนเมงำเนะบำชิ ซึ่งมแีม่น ้านากาชมิะ ไหลผา่นกลางเมอืงนางาซา
ก ิและมสีะพานหนิเก่าแก่ทอดขา้มหลายสาย แต่ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดคอืสะพานเมงาเนะบาช ิ
สะพานโคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรูปแวน่ตา  

  **ทางบริษัทได้จัดเตรียมบัตรโดยสารรถรางแบบ one day pass ไว้บริการ ไม่มี
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ** 

เท่ียง อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย อสิระชอ้ปป้ิง ย่ำนฮำมำโนะ-มำจิ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื้อสนิคา้ในยา่นนี้ 

โดยมรีา้นขายสนิคา้ของทีร่ะลกึจากเมอืงนางาซาก ิอาทเิชน่ คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณ
ทีท่ าขึน้โดยชาวโปรตุเกสทีเ่ขา้มาแลกเปลีย่นวมันธรรมในสมยัก่อน หรอืจะเป็น คะขนุิ
มนัจู หรอืหมัน่โถวไสห้มูสามชัน้ ขึน้ชือ่ในดา้นความนุ่มของทัง้ตวัแป้งและเนื้อหมูสาม
ชัน้ทีร่สชาตลิะมุนลิน้ ซึ่งทา่นสามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้น า
สมยัมากมาย ไม่วา่จะเป็นรา้นขายเครื่องส าอางคช์ ัน้น า รา้นรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้ 
รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  
น ำท่ำนเข้ำสู่ ท่ีพ ัก โรงแรม  NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี               สวนสนัติภำพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู >> ซำกะ >> ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ 
>> 
                          โทสุ พรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ >> อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขำปใูนโรงแรมท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของ สวนสนัติภำพ ซึ่งถูกจดัสร้างขึน้เพื่อร าลึกถงึเหตุการณ์ทิ้ง

ระเบดิปรมาณูเมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆา่สิง่มชีวีติ
ไปมากกวา่ 1 หมื่นชวีติ ในสวนแห่งนี้มรีูปปัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงั
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ของสวนจะมเีสาสดี าที่เป็นตวัชีต้ าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้นัน้ด้วย และน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมำณู (Atomic 
Bomb Museum) ซึ่งภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และ
ซากสิ่งของเครื่องใชท้ี่ได้รบัความเสียหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื่อให้ชนรุ่นหลงัได้
ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซำกะ เพื่อน าท่านมนสัการ ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ ทีต่ ัง้ตระหง่าน

อยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ า
ตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมอืงซากะ สมยัเอโดะ มเีทพเจา้หลกัของศาสนาชนิโต 3 
องค์ ประดษิฐานอยู่ที่นี่ และยงัเป็นที่ตัง้ของเทพเจ้าแห่งความรกั ซึ่งหลายคนที่อยาก
สมหวงัในความรกัต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ จากนัน้ น าท่านเดนิทางเพื่อชอ้ปป้ิงที่ โทสุ 
พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่สุดในคิวชู มีร้านค้าแบรนด์ชื่อดงัทัง้ในและนอก
ประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐ
แคลฟิอร์เนียทีเ่ขา้กบับรรยากาศทีส่ดใสและแสงแดดทีส่วา่งไสว สามารถเพลดิเพลนิไป
กบัการชอ้ปป้ิงในเอาทเ์ลทสไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ีน่ี่  
จากนัน้ น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  โรงแรมท่ีพกั 
 ** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิมสไตล์
ญ่ีปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด *** 
หลงัมื้อค ำ่ ให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

วนัท่ีห้ำ            คมุำโมโต้ >> สนำมบินฟคุโุอกะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG 649 

14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
 
***************************************************************************************************************  
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
9-13 / 16-20 / 23-27 มกรำคม 2562 
13-17 / 20-24 กมุภำพนัธ์ / 27 กมุภำพนัธ์ – 3 มีนำคม 2562 

6-10 / 13-17 / 20-24 มีนำคม 2562 

 
 
หมำยเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใชต้ัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัร์ว่าออก
เดินทางได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ 
เนื่องจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิ
ระหวา่งประเทศ ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

รำคำท่ำนละ 39,900.- 18,600.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,900.- 16,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 29,900.- 13,900.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 6,900.- 6,900.- 
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4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดนิทาง อาทเิชน่รา้นอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

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

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

*** เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนั
อุบติัเหตุเพียงครึ่งเดียว *** 
7. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1 พฤศจิกำยน 2561 และท่านตอ้งช าระ

เพิม่เตมิ ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัร์
แลว้ 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็น
ตน้ 
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3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรณุำช 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 ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

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

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมำยเหตุ 
 

1. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ี
ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษทัฯ 
จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด ทำงบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น / กำรน ำส่ิงของผิด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินให้
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ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน นอกจำกน้ีทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

 
2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษทัสำมำรถคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำ

ทวัรไ์ด้กต่็อเมื่อทำงสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้
ให้แล้วเท่ำนัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ เกิดขึ้นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินจนกว่ำจะได้รบักำรยืนยนัว่ำจะมีกำรรบัผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำก
รำยกำรทวัร  ์อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกที่ท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือ
ว่ำท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ทำงบริษทัได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ทวัรท์ุกประกำร 
 

 


