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DISCOVERY KYUSHU
6D4N BY TG
VTG ขอนำท่ ำนสู่ดนิ แดน เกำะใต้ สุดของประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบินไทยสู่เมืองฟุคุโอกะ ซำกะ และนำงำซำกิ
ปรำสำทคำรำสึ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองคำรำสึและเป็ นจุดชมวิวทะเลที่สวยงำม
สวนเครื่องเคลือบดินเผำอำริตะ สถำนที่จดั แสดงเครื่ องเคลือบดินเผำที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ศำลเจ้ ำยูโทขุ อินำริ สถำนที่สำคัญที่ถกู ใช้ เป็ นสถำนที่ถ่ำยทำละครเรื่ อง กลกิโมโน,
ช้ อปปิ ง้ แบรนด์เนมรำคำสบำยกระเป๋ ำที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอำท์ เล็ท
นำงำซำกิ
เดินชมบรรยำกำศโดยรอบพร้ อมเลือกซื ้อสินค้ ำจำกร้ ำนค้ ำมำกมำยที่ย่ำน ไชน่ ำ ทำวน์ , สวนโกลฟเวอร์ สวนสวยที่มำ
พร้ อมกับประวัตศิ ำสตร์ กำรเข้ ำมำในญี่ปนุ่ ของชำวต่ำงชำติ, สะพำนเมงำเนะบำชิ สะพำนโค้ งสองช่วงที่สะท้ อนภำพผิว
น ้ำเป็ นวงคล้ ำยกับรูปแว่นตำ, ดื่มด่ำกับทัศนียภำพยำมค่ำคืนของเมืองนำงำซำกิ ณ ภูเขำอินำสะและอิสระท่ องเที่ยว
โดยรถรำงในเมืองนำงำซำกิ (มีบริกำรบัตรรถรำงไม่จำกัดเที่ยวให้ ท่ำนละ 1 ใบ)
ฟุคุโอกะ
สักกำระ ศำลเจ้ ำดำไซฟุ และสนุกกับกำรเลือกช้ อปปิ ง้ สินค้ ำมำกมำยที่ ย่ ำนเท็นจิน
และอิออน มอลล์
**พิเศษ !! อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟต์ ขำปู
ซำกะ

กำหนดกำรเดินทำง 11-16 ตุลำคม 2561
วันแรก
21.30 น.
วันที่สอง

00.50 น.
08.00 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ
พร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรี ยมตัวเดินทำง
และผ่ ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิน
สนำมบินฟุคุโอกะ >> ซำกะ >> ปรำสำทคำรำสึ >> สวนเครื่องเคลือบดินเผำอำริตะ >>
นำงำซำกิ >> ไชน่ ำ ทำวน์ >> ขึน้ กระเช้ ำชมวิวบนยอดเขำอินำสะ

ออกเดินทำงสู่สนำมบินฟุคุโอกะ เกำะคิวชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
เดินทำงถึงสนำมบิน ฟุ คุโอกะ เกำะคิวชู ประเทศญี่ ปุ่น หลังจำกผ่ ำ นพิธีกำรตรวจคนเข้ ำ เมื องและขัน้ ตอน
ศุลกำกรเรียบร้ อยแล้ ว นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซำกะ ซึ่งตังอยู
้ ่บริเวณทำงตอนเหนือของเกำะคิวชู เมืองเล็กๆ แห่ง
นี ้เงียบสงบและอุดมไปด้ วยธรรมชำติอันสมบูรณ์ นำท่ำนเยี่ยมชม ปรำสำทคำรำสึ สัญลักษณ์ สำคัญของเมืองคำรำสึ
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เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สำม

ปรำสำทแห่งนี ้ถูกสร้ ำงขึ ้นในปี ค.ศ.1602 อำคำรหลังปั จจุบนั นัน้ ได้ ถูกบูรณะขึ ้นแทนอำคำรหลังเก่ำในปี ค .ศ.1966 โดย
ภำยในปรำสำทมี ก ำรจัด แสดงข้ ำ วของเครื่ อ งใช้ ต่ำ งๆในสมัย ก่ อ น อำทิ เ ช่ น เสื อ้ เกรำะ อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรผลิต
เครื่ องปัน้ ดินเผำของอำริตะในสมัยโบรำณ ร่องรอยจำรึกหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์ ตำ่ งๆ ฯลฯ และบริ เวณชัน้ 5 ท่ำนจะ
ได้ พบกับทัศนียภำพของทะเลเก็นไค ที่โอบล้ อมจังหวัดซำกะไว้ ถึง 3 ด้ ำน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเยี่ ยมชมสวนเครื่ องเคลื อ บดิน เผำอำริ ตะ เครื่ อ งเคลือบของเมือ งอำริ ตะนัน้ มีชื่ อเสียงโด่งดังในระดับโลก
เนื่องจำกดินในบริเวณนี ้มีเนื ้อดินที่ละเอียด สีสวย ง่ำยต่อกำรปั น้ ขึ ้นรูปและลงสี ตัวอำคำรจัดแสดงมีกำรออกแบบสร้ ำง
ตำมแบบพระรำชวัง Zwinger ในประเทศเยอรมัน โดยภำยในได้ จัดแสดงเครื่ อ งเคลือ บดินเผำในแบบต่ำงๆ ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองอำริตะให้ ท่ำนได้ ชม จำกนันน
้ ำท่ำนออกเดินทำงสูเ่ มืองนำงำซำกิ อดีตเมืองท่ำที่ประเทศญี่ ปนใช้
ุ่ ใน
กำรติดต่อกำรค้ ำและเจริญสัมพันธไมตรี กับชำวต่ำงชำติ อิสระให้ ท่ำนช้ อปปิ ง้ ที่ ย่ำนไชน่ ำทำวน์ ย่ำนชุมชนชำวจีนที่มี
อำยุเก่ำแก่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ ก่อตังเมื
้ ่อศตวรรษที่ 17 และเป็ นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงมีสถำปั ตยกรรมแบบจีนแท้ ๆ หลงเหลือ
อยู่ มีทงซุ
ั ้ ้ มประตูทำงเข้ ำที่สวยงำมโดดเด่น รวมทังอำคำรบ้
้
ำนเรื อนแบบจีนดังเดิ
้ ม อิสระให้ ท่ำนได้ เลือกชมและเลือกซือ้
สินค้ ำในย่ำนนี ้ ซึ่งท่ำนสำมำรถพบเห็นได้ ตลอดเส้ นทำงตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จำกนันน
้ ำท่ำนขึน้ กระเช้ ำเดินทำงสู่จุดชมวิวบนยอดเขำอินำสะ (Mt.Inasayama) สถำนที่ชมวิวกลำงคืนที่ติดอันดับ
หนึ่งในสำมวิวยำมค่ำคืนที่สวยที่สดุ ในญี่ปนุ่ บนยอดเขำอินำสะ ท่ำนสำมำรถชมวิวแสงไฟยำมค่ำคืนที่สะท้ อนกับผิวนำ้
บริเวณท่ำเรื อนำงำซำกิ และยังมีแสงไฟจำกบ้ ำนเรื อนที่อยู่ตำมเนินเขำส่องประกำย เกิดเป็ นวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมโรแมน
ติค เหล่ำคู่รักทัง้ ชำวญี่ ปนและต่
ุ่
ำงชำติต่ำงต้ อ งกำรมำเยี่ ยมเยื อ นชมวิวจำกยอดเขำอินำสะ แห่งนี ใ้ ห้ ได้ ซักครั ง้ หำก
เดินทำงมำถึงเกำะคิวชู
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
นำงำซำกิ >> สวนโกลฟเวอร์ >> สะพำนแว่ นตำ >> อิสระท่ องเที่ยวในเมืองนำงำซำกิ

**ใช้ รถรำงสำธำรณะในกำรเดินทำงท่ องเที่ยว
โดยมีบัตรโดยสำรรถรำง (แบบไม่ จำกัดเที่ยว) บริกำรทุกท่ ำน **
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
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08.00 น.

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่ส่ ี

เช้ ำ
08.00 น.

นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สถำนี สึกิมำจิ” เพื่อนั่งรถรำงสู่ “สถำนีโออุระเท็นชูโดชิตะ” นำท่ำนชมสถำนที่ท่องเที่ยวอันเลื่อง
ชื่อของเมืองที่ สวนโกลฟเวอร์ สร้ ำงโดยคหบดีชำวอังกฤษที่เข้ ำมำค้ ำขำยและซื ้อที่บริเวณภูเขำอยู่ริมอ่ำวของเมืองนำงำ
ซำกิ บรรยำกำศและสภำพแวดล้ อมจะเป็ นแบบตะวันตกและจัดแสดงเรื่ องรำวประวัติควำมเป็ นมำเกี่ยวกับบ้ ำนและ
บุคคลต่ำงๆ รวมถึงสวนดอกไม้ ที่ผลัดเปลี่ยนไปตำมแต่ละฤดูกำลอย่ำงสวยงำม รวมถึงประวัติของมำดำมบัตเตอร์ ฟลำย
ที่เฝ้ำคอยกำรกลับมำของคนรักอย่ำงซื่อสัตย์ จนมีผ้ นู ำมำสร้ ำงเป็ นบทละครชื่อดัง เรื่ องมำดำมบัตเตอร์ ฟลำย จำกนัน้ นำ
ท่ำนชม สะพำนเมงำเนะบำชิ เนื่องจำกเมืองนำงำซำกิ มีแม่นำ้ นำกำชิมะไหลผ่ำนกลำงเมือง ทำให้ มีสะพำนหินทอด
ข้ ำมแม่น ้ำหลำยช่วง แต่สะพำนหินที่โดดเด่นที่สดุ เห็นจะเป็ นสะพำนเมงำเนะบำชิ สะพำนโค้ งสองช่วงที่สะท้ อนภำพผิว
น ้ำเป็ นวงคล้ ำยกับรูปแว่นตำ ซึ่งเป็ นสะพำนหินที่มีควำมเก่ำแก่มำกที่สดุ ในญี่ปนุ่
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
ให้ ท่ำนได้ ท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับบรรยำกำศควำมสวยงำมของเมืองนำงำซำกิตำมอัธยำศัย โดยในเมืองนำงำซำกินนั ้ มี
แหล่งท่องเที่ยวมำกมำย ไม่วำ่ จะเป็ นวัดจีนโบรำณอย่ำงวัดโซฟุคจุ ิ, โบสถ์อรุ ำคำมิ โบสถ์ที่สร้ ำงขึ ้นมำใหม่หลังจำกที่โดน
ระเบิดไปในช่วงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 , พิพิธภัณ ฑ์เดจิม่ำ สถำนที่ จำลองเกำะเล็กๆ ในอดีตที่ทำงญี่ ปนกั
ุ่ น้ ไว้ ให้ สำหรั บ
ชำวต่ำงชำติอยู่อำศัยในช่วงปิ ดประเทศ หรื อท่ำนสำมำรถเดินช้ อปปิ ง้ ที่ย่ำน สึกิมำจิ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มีร้ำนค้ ำมำกมำยไม่
ว่ำจะเป็ นร้ ำนเครื่ องสำอำงค์ ร้ ำนรองเท้ ำ ดงกิโฮเต้ ร้ ำนแบรนด์เนมมือสอง ฯลฯ
อิสระรับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3 ดำว
นำงำซำกิ >> สวนสันติภำพ >> พิพธิ ภัณฑ์ ระเบิดปรมำณู >> ซำกะ >>
ศำลเจ้ ำยูโทขุ อินำริ >> โทสุ เอำท์ เล็ท >> คุมำโมโต้

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ สวนสันติภ ำพ ซึ่งถูกจัดสร้ ำงขึ ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุกำรณ์ ทิง้ ระเบิดปรมำณูเมื่อ วันที่ 9 สิงหำคม
ค.ศ.1945 ที่ทำลำยเกือบทังเมื
้ องและยังฆ่ำสิ่งมีชีวิตไปมำกกว่ำ 1 หมื่นชีวิต ในสวนแห่งนีม้ ีรูปปั น้ เกี่ยวกับสันติภำพ
มำกมำย โดยที่ด้ำนหลังของสวนจะมีเสำสีดำที่เป็ นตัวชี ้ตำแหน่งจุดศูนย์ กลำงของระเบิดปรมำณู และมีรำยชื่อของเหยื่อ
ในครัง้ นันด้
้ วยและนำท่ำนเข้ ำชม พิพิธภัณฑ์ ระเบิดปรมำณู (Atomic Bomb Museum) ซึ่งภำยในจัดแสดงภำพถ่ำย
และภำพยนตร์ จำกเหตุกำรณ์จริง และซำกสิง่ ของเครื่ องใช้ ที่ได้ รับควำมเสียหำยจำกแรงระเบิดของจริ งเพื่อให้ ชนรุ่นหลัง
ได้ ระลึกถึงควำมโหดร้ ำยของสงครำม จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสูจ่ ังหวัดซำกะ
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เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่ห้ำ

เช้ ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชม ศำลเจ้ ำยูโทขุ อินำริ ที่ตงตระหง่
ั้
ำนอยู่ท่ำมกลำงแมกไม้ และขุนเขำ สร้ ำงขึ ้นในปี ค.ศ.1688 เป็ นศำลเจ้ ำ
นิกำยชินโต ประจำตระกูล Nabeshima ผู้ปกครองเมืองซำกะในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้ ำหลักของศำสนำชินโต 3 องค์
ประดิษฐำนอยู่ที่นี่และยังเป็ นที่ตงของเทพเจ้
ั้
ำแห่งควำมรัก ซึ่งหลำยคนที่อยำกสมหวังในควำมรักต้ องมำที่ศำลเจ้ ำแห่งนี ้
และสถำนที่แห่งนี ้ยังเป็ นสถำนที่ถ่ำยทำละครเรื่ องกลกิโมโนอีกด้ วย จำกนันอิ
้ สระให้ ท่ำนช้ อปปิ ง้ ที่ โทสุ เอำท์ เล็ท เอำท์
เล็ทที่ใหญ่สดุ ในคิวชู มีร้ำนค้ ำแบรนด์ชื่อดังทังในและนอกประเทศมำรวมตั
้
วกันกว่ำ 150 ร้ ำน อำทิเช่น Adidas, Armani
Outlet, Asics, Banana Republic, Beams, Benetton, Billabong, Callaway, Champion, Citizen, Coach,
Coleman, Columbia Sportswear, Crocs, Desigual, Dolce & Gabbana, Edwin, Francfranc, G-Shock, Gap,
Lacoste, Lee, Lego, Miki House, New Balance, Newyorker, Nike, Oakley, Polo Ralph Lauren, Puma, RayBan, Reebok, Samsonite, Seiko, Swarovski, Tag Heuer, Taylor Made, Timberland, Tommy Hilfiger, Triumph,
Under Armour, United Arrows, Vans, Wacoal ภำยในตกแต่งตำมแบบเมืองทำงใต้ ของรัฐแคลิฟอร์ เนียที่ เข้ ำกับ
บรรยำกำศที่สดใสและแสงแดดที่ สว่ำงไสว ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินไปกับกำรช้ อปปิ ง้ ในเอำท์เล็ ทสไตล์สแปนนิช โค
โลเนียลได้ ที่นี่ ได้ เวลำอันสมควร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พัก
*** อิ่มอร่ อยกับมือ้ พิเศษบุฟเฟต์ ขำปู ให้ ท่ำนได้ ลมิ ้ ลองรสชำติปูของญี่ปุ่นอย่ ำง
จุใจและอำหำรนำนำชำติอีกนำนำชนิด ***
***หลังมือ้ อำหำร อิสระให้ ท่ำ นได้ ผ่อนคลำยกั บกำรแช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติ เชื่อ ว่ ำถ้ ำได้ แช่ นำ้ แร่ แล้ ว จะทำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้
คุมำโมโต้ >> ฟุคุโอกะ >> ศำลเจ้ ำดำไซฟุ >> ช้ อปปิ ้ งย่ ำนเทนจิน >> อิออน มอลล์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
เดินทำงสู่ จังหวัดฟุ คุโอกะ เมืองใหญ่อันดับที่ 8 ของญี่ ปนุ่ เคยได้ รับกำรโหวตให้ เป็ น หนึ่งในเมืองที่น่ำอยู่ที่สดุ ในโลก
มำแล้ ว นัน่ เป็ นเพรำะฟุคโุ อกะเป็ นเมืองใหญ่ที่มีบรรยำกำศแบบสบำยๆ ไม่เร่งรี บเหมือนโตเกียวหรื อโอซำก้ ำ มีแม่นำ้ ไหล
ผ่ำนตัวเมืองหลำยสำย มีแผงขำยอำหำรริ มถนน (Yatai) ซึ่งดูเหมือ นจะเป็ นเอกลักษณ์ ของฟุคุโอกะไปแล้ ว นำท่ำน
นมัสกำร ศำลเจ้ ำดำไซฟุ ในบรรดำศำลเจ้ ำนับร้ อยแห่งในญี่ ปนุ่ ศำลเจ้ ำดำไซฟุ นับเป็ นหนึ่งในศำลเจ้ ำที่สำคัญที่สดุ
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ศำลเจ้ ำแห่งนี ้เป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้ ำแห่งควำมรู้ ซึ่งมีประวัติควำมเป็ นมำยำวนำนนับพันปี ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยว
เดินทำงมำเยือ นอย่ำงไม่ขำดสำยจนถูกจัดให้ เป็ น 1 ใน 10 ศำลเจ้ ำในญี่ ปนที
ุ่ ่ไม่ควรพลำด อำคำรศำลเจ้ ำที่เห็นใน
ปัจจุบนั เป็ นของที่สร้ ำงใหม่เมื่อปี ค.ศ.1591 ตรงทำงเข้ ำศำลเจ้ ำมีรูปปัน้ วัวเทพเจ้ ำนอนอยู่ในสภำพที่มนั วับโดยชำวญี่ ปนุ่
มีควำมเชื่อกันว่ำหำกได้ ลบู ไล้ บริเวณหัวและเขำของวัวจะทำให้ หำยจำกอำกำรเจ็บป่ วย จะมีแต่โชคดีเข้ ำมำ และประสบ
ควำมสำเร็จในเรื่ องของกำรเรี ยน
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นำท่ำนสู่ เทนจิน มอลล์ ย่ำนช้ อปปิ ง้ และย่ำนธุรกิจที่ใหญ่ที่สดุ ในเกำะคิวชู ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ ำนเสื ้อผ้ ำและภัตตำคำร
มำกมำย ให้ ได้ เพลิดเพลินจับจ่ำยซื ้อของตำมอัธยำศัย จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ อิออน มอลล์ มอลล์ ที่มีร้ำนค้ ำต่ำงๆ มำกมำย
อำทิเช่น ร้ ำนร้ อยเยน, ร้ ำนเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ, เสื ้อผ้ ำ เครื่ องแต่งกำย และซุปเปอร์ มำร์ เก็ตที่ท่ำนสำมำรถซือ้ สินค้ ำเบ็ดเตล็ดต่ำงๆ
ขนม ชำ กำแฟ ฯลฯ
อิสระรับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่หก

สนำมบินฟุคุโอกะ >> สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
ได้ เวลำสมควรนำท่ ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
11.35 น.ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
14.55 น.เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ

กำหนดกำรเดินทำง 11-16 ตุลำคม 2561
อัตรำค่ ำบริกำร

รำคำรวมตั๋วเครื่องบิน

รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

รำคำท่ ำนละ

39,900.-บำท

19,500.-บำท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,900.-บำท

17,500.-บำท

เด็ก (ไม่ เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

29,900.-บำท

14,600.-บำท

สำหรับท่ ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่มท่ ำนละ

9,900.-บำท

9,900.-บำท
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หมำยเหตุ
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึ ้นไป ถ้ ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำงหรื อเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมือง เป็ นวิจำรณญำณของเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้ รับ
กำรอนุญำติให้ เดินทำงเข้ ำหรื อออกนอกประเทศนันๆ
้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่วำ่ กรณี ใดๆ
3. หำกผู้เดิน ทำงมีกำรใช้ ตั๋วเดินทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดที่ พักมำยัง สนำมบิน สุวรรณภูมิ กรุ ณ ำติดต่อ
เจ้ ำหน้ ำที่ ก่อ นซื อ้ ตัว๋ เดินทำงภำยในประเทศ เพื่อเช็คสถำนะของทัวร์ ว่ำออกเดินทำงได้ หรื อไม่ และตรวจเช็ค
น ้ำหนักสัมภำระของสำยกำรบินภำยในประเทศที่ท่ำนใช้ เนื่องจำกกำรกำหนดนำ้ หนักสัมภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศจะน้ อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ ขึ ้นอยู่กับกำรกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ทัง้ นี ท้ ำง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรับบริ กำรจำกทำงบริ ษัทขณะเดินทำง อำทิเช่นร้ ำนอำหำร สถำนที่ ท่องเที่ยวหรื อไม่
เดินทำงพร้ อมคณะ ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่ำบริกำรในส่วนนันให้
้
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม

1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่ำน ้ำหนักสัมภำระที่มำพร้ อมกับตัว๋ เครื่ องบิน
-สำยกำรบินไทย ได้ น ้ำหนักสัมภำระ 30 กิโลกรัม/ท่ำน
-สำยกำรบินเจแปน แอร์ ไลน์ ได้ น ้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิโลกรัม ท่ำนละ 2 ใบ
-สำยกำรบิน ไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ได้ น ้ำหนักสัมภำระ 20 กิโลกรัม/ท่ำน และสัมภำระถือขึ ้นเครื่ อ งได้ ท่ำนละ 2
ชิ ้นเท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ ำติดตัวด้ วยแล้ ว)
3. ค่ำที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำรหรื อระดับเทียบเท่ำ กรณี ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน บำง
โรงแรมจัดห้ องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบำงโรงแรมจะใช้ เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตียง ในกรณี ที่ทำงโรงแรมไม่
สำมำรถจัดห้ องพักสำหรับ 3 ท่ำนให้ ได้ จำเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่ำนเป็ นแบบห้ องทวิน+ห้ องซิงเกิล
-ห้ องทวิน ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้ องดับเบิ ้ล ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้ องทริปเปิ ล้ ห้ องพักสำหรับ 3 ท่ำน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้ องซิงเกิล ห้ องพักสำหรับ 1 ท่ำน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำร
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5. ค่ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้ ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
6. ค่ำ ประกันอุบัติเ หตุใ นระหว่ำ งกำรเดิน ทำง คุ้ม ครองในวงเงิ น สูง สุด ท่ ำ นละไม่เ กิน 1,000,000.- บำท ค่ำ
รักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกัน
ไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ำงกำรเดินทำง)
*** เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึน้ ไป จะได้ รับควำมคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว
***
7. ค่ำภำษีน ้ำมัน ที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่ำนต้ องชำระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทำง
สำยกำรบินมีกำรเรี ยกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกที่ท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ แล้ ว
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคน
ต่ำงชำติหรื อคนต่ำงด้ ำว
2. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่มไิ ด้ คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน ้ำมันหรื ออื่นๆ ที่มไิ ด้ ระบุไว้ ในรำยกำร
4. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่ำประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ และผู้เดินทำงต้ องกำรทำเพิม่ เติม อำทิ
ภัยธรรมชำติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรื อเที่ยวบินล่ำช้ ำหรื อทรัพย์สนิ สูญหำย เป็ นต้ น
6. ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้ บริกำรน ้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ )
7. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
8. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
1. กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือก่อนวันเดินทำง 35 วันทำกำร
3. กรณีทำกำรจองทัวร์ ก่อนวันเดินทำง 35 วันทำกำรหรื อน้ อยกว่ำ กรุณำชำระค่ำทัวร์ เต็มจำนวน
กำรยกเลิก
1. กรุณำแจ้ งยกเลิกล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 45 วันทำกำร มิฉะนันทำงบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำทังหมด
้
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทำง 35 วันทำกำรหรื อน้ อยกว่ำ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ ทั ้งหมด
3. กรณี ท่ีกรุ๊ ปออกเดินทำงในช่วงวันหยุดเทศกำลสำคัญ เช่น เทศกำลปี ใหม่ , เทศกำลสงกรำนต์หรื อวันหยุดยำว
ตำมที่รัฐบำลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่ำเหมำลำ) จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำและค่ำทัวร์ ทุก
กรณี
4. เนื่องจำกตัว๋ เครื่ องบินเป็ นรำคำแบบโปรโมชัน่ เมื่อชำระค่ำทัวร์ แล้ ว ไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงหรื อขอยกเลิกได้
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ในทุกกรณี
5. กรณีทำกำรตัดกรุ๊ปสำยกำรบินไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจำได้ ในทุกกรณี
และหำกยกเลิกก่อนวันเดินทำง 35 วันทำกำรหรื อน้ อยกว่ำ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำตัว๋ และค่ำ
ทัวร์ ทกุ กรณี
หมำยเหตุ
1. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับสภำพอำกำศ กำรเมือง
โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริ ษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญ
ที่สุด ทำงบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ กำรห้ ำมออกนอกประเทศ / ห้ ำมเข้ ำประเทศญี่ ปนุ่ / กำรนำสิ่งของผิด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติต่ำงๆ
และกำรยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินให้ ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทังหมดหรื
้
อบำงส่วน นอกจำกนีท้ ำง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำได้ ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติตำ่ งๆ ทำงบริษัทสำมำรถคืนเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ ได้ ก็ต่อเมื่อทำงสำยกำรบิน
และโรงแรมที่พกั ได้ ทำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนันให้
้ แล้ วเท่ำนัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ เกิดขึ ้นและมีเหตุทำให้ กำร
เดินทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินจนกว่ำจะได้ รับกำรยืนยันว่ำจะมี
กำรรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยจำกสำยกำรบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ อำทิ
เช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรับส่งไปสนำมบิน ค่ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ และชำระค่ ำมัดจำเรียบร้ อยแล้ ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ ำท่ ำนได้ ยอมรั บใน
ข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ทำงบริษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ทุกประกำร
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