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HAPPY KYUSHU 
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6DAYS 4NIGHTS BY TG 

 

 

 
 

 

VTG ขอนําท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ นางาซากิ ซากะ และโออิตะ 

ฟคุโุอกะ สกัการะ เทพเจา้ในดา้นการศกึษาที่  ศาลเจ้าดาไซฟุ , สนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายทีย่่านเทน็จิน 

นางาซากิ สวนสนัติภาพและพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ที ่2, เดนิชมบรรยากาศโดยรอบพรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้จากรา้นคา้
มากมายทีย่่าน ไชน่า ทาวน์ และย่านฮามาโนะมาจิ, ดื่มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนื
ของเมอืงนางาซาก ิณ ภเูขาอินาสะ, สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบั
ประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญี่ปุ่ นของชาวต่างชาต,ิ และอิสระท่องเท่ียวโดยรถรางใน
เมืองนางาซากิ  

 ซากะ  ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ ศาลเจา้ทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเรื่อง “กลกโิมโน”  
  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 

โออิตะ ชมความงามของบ่อก ามะถนัทีม่หีลากสสีนัที่ จิโกขเุมกริุ , เยีย่มชมหมู่บา้นยุ
ฟอิุน หมูบ่า้นเลก็ๆทีต่ ัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตอินัเงยีบสงบ , ชมทะเลสาบ
คินริน ทะเลสาบน ้าพุรอ้นในหมูบ่า้นยุฟุอนิ  
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พิเศษ !!! อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตข์าปูและชมวิวยามคํา่คืนบนยอดเขาอินาสะ 
 
ก าหนดการเดินทาง 09-14 เมษายน 2563 
 
วนัแรก          (09 เม.ย. 63)สนามบินสวุรรณภมิู 
 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูท่ี 2 เคาน์เตอร ์C เพื่อเตรียมตวั
เดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน โดยสายการบินไทย  

 

วนัท่ีสอง         (10 เม.ย. 63)ฟคุโุอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟ ุ- นางาซากิ - สวนโกลฟเวอร ์- 
                        ไชน่า ทาวน์ -นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาอินาสะ 

 
 
 
 
 
 
01.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เกาะคิวช ู ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินฟคุโุอกะ  ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและขัน้ตอนศลุกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่  เมืองฟคุโุอกะ  เมอืงใหญ่อนัดบั  8 
ของญี่ปุ่ น เคยไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่งมาแลว้  นัน่เป็น
เพราะฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่บีรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอ
ซากา้ ถนนหนทางกวา้งขวาง มแีม่น ้าไหลผา่นตวัเมอืงหลายสาย  มแีผงขายอาหารรมิ
ถนนหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ยาไต ซึ่งดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะไปแลว้  น าท่าน
นมสัการ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ในบรรดาศาลเจา้นบัรอ้ยแห่งในญี่ปุ่ น ศาลเจา้ดาไซฟุนบัเป็น
หนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู ้ซึ่งมี
ประวตัคิวามเป็นมายาวนานนบัพนัปี ในแต่ละปีจะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนอย่างไม่
ขาดสาย จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี่ปุ่ นทีไ่ม่ควรพลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ใน
ปัจจุบนัเป็นของทีส่รา้งใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีูปปัน้ววัเทพเจา้นอนอยู่
ในสภาพทีเ่งาวบัโดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชือ่กนัวา่หากไดลู้บไลบ้รเิวณหวัและเขาของววัจะท า
ใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความส าเรจ็ในเรื่องของการเรยีน  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนางาซากิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ เมื่อครัง้
อดตีเมอืงนี้ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่กีารตดิต่อคา้ขาย และแลกเปลีย่นอารยะธรรมต่างๆ  กบั
โลกตะวนัตก น าท่านชมสถานทีท่่องเทีย่วอนัเลื่องชือ่ของเมอืงที่ สวนโกลฟเวอร์  สรา้ง
โดยคหบดชีาวองักฤษทีเ่ขา้ม าคา้ขายและซื้อทีบ่รเิวณภูเขา รมิอ่าวของเมอืงนางาซากิ  
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มจะเป็นแบบตะวนัตก มกีารจดัแสดงเรื่องราวประวตัคิวาม
เป็นมาเกีย่วกบับา้นและบุคคลต่างๆ  รวมถงึสวนดอกไมท้ีผ่ลดัเปลีย่นไปตามแต่ละ
ฤดูกาลอย่างสวยงามรวมถงึประวตัขิองมาดามบตัเตอรฟ์ลายทีเ่ฝ้าคอยการกลบัมาของ
คนรกัอย่างซื่อสตัย์  จนมผีูน้ ามาสรา้งเป็นบทละครชือ่ ดงัเรื่องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย  
จากนัน้ น าท่านสู่ ย่าน  ไชน่าทาวน์  หรอืที่รูจ้กักนัในชือ่ ”ไชน่าทาวน์ชนิชิ ” เป็นไชน่า
ทาวน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น  โดยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่  17 ในปัจจุบนัไชน่า
ทาวน์เมอืงนางาซากนิี้  โด่งดงัมากในเรื่องรา้นอาหารทีอ่ร่อย  โดยเฉพาะอาหารชือ่ดงั
อย่าง จมัปง (Champon) ลกัษณะคลา้ยก๋วยเตีย๋วราดหน้า  ส่วนผสมมทีัง้กุง้  ปลาหมกึ  
หมู ลูกชิน้ปลา  ถัว่งอก  กะหล ่าปลี  คลุกเคลา้อยู่ในน ้าซุป  ถา้ชอบแบบแหง้ตอ้งสัง่  ซา
ระอุดง้  (sara-udon) ซึ่งจะราดส่วนผสมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้  เสน้รา
เมง็ หรอืเสน้หมีก่รอบ  

คํา่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
หลงัมือ้อาหารเยน็  น าท่าน นัง่กระเช้าเดินทาง ขึน้สู่จดุชมวิวบนยอดเขาอินาสะ  
สถานทีช่มววิกลางคนืทีต่ดิอนัดบัหนึ่งในสามววิยามค ่าคนืทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น  บนยอด
เขาอนิาสะ ท่านสามารถชมววิแสงไฟยามค ่าคนืทีส่ะทอ้นกบัผวิน ้าบรเิวณท่าเรอืนางาซา
ก ิและยงัมแีสงไฟจากบา้นเรอืนทีอ่ยู่ตามเนินเขาส่องประกาย  เกดิเป็นววิทวิทศัน์ที่
สวยงามโรแมนตคิ เหล่าคู่รกัทัง้ชาวญี่ปุ่ นและต่างชาตติ่างตอ้งการมาเยีย่มเยอืนชมววิ
จากยอดเขาอนิาสะแห่งนี้ใหไ้ดซ้กัครัง้หากเดนิทางมาถงึเกาะควิช ู
นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัท่ีสาม           (11 เม.ย. 63)อิสระท่องเท่ียวภายในมืองนางาซากิ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วในเมอืงนางาซากดิว้ยตวัท่านเอง โดยสามารถใชต้ัว๋

รถรางเดนิทางท่องเทีย่วไดท้ัง้วนั ไม่จ ากดัจ านวนเทีย่ว 
  - สะพานเมงาเนะบาชิ  ซึ่งมแีม่น ้านากาชมิะ  ไหลผา่นกลางเมอืงนางาซากิ  และมี

สะพานหนิเก่าแก่ทอดขา้มผา่นแม่น ้าจ านวนมาก แต่ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดคอืสะพานเมงาเนะ
บาช ิสะพานโคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวงคลา้ยกบัรูปแวน่ตา  
-ย่านฮามาโนะมาจิ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื้อสนิคา้ในย่านนี ้โดยมรีา้นขายสนิคา้
ของทีร่ะลกึจากเมอืงนางาซาก ิอาทเิชน่ คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณทีท่ าขึน้โดยชาว
โปรตุเกสทีเ่ขา้มาแลกเปลีย่นวฒันธรรมในสมยัก่อน, คะขนุิมนัจ ูหมัน่โถวไสห้มูสามชัน้ 
ขึน้ชือ่ในดา้นความนุ่มของทัง้ตวัแป้งและเนื้อหมูสามชัน้ทีร่สชาตลิะมุนลิน้ ซึ่งท่าน
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สามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้น าสมยัมากมาย ไม่วา่จะเป็น
รา้นขายเครื่องส าอางคช์ ัน้น า รา้นรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 
-เกาะเดจิม่า อดตีท่าเรอืทีเ่ปิดท าการคา้ขายกบัพ่อคา้ชาวโปรตุเกส ภายในมอีาคาร
บา้นเรอืน โบสถ ์โรงเรยีน โกดงัสนิคา้ ทีบ่อกเล่าเรื่องราวประวตัศิาสตรข์องเกาะเดจมิ่า 
และยงัมีสถานท่ีอ่ืนๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกท่องเท่ียว 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัท่ีส่ี               (12 เม.ย. 63)สวนสนัติภาพ - พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู - ซากะ  
                         ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ - โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็  

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของ  สวนสนัติภาพ  ซึ่งถูกจดัสรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิง้

ระเบดิปรมาณูเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆา่สิง่มชีวีติ
ไปมากกวา่ 1 หมื่นชวีติ ในสวนแห่งนี้มรีูปปัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงั
ของสวนจะมเีสาสดี าทีเ่ป็นตวัชีต้ าแหน่งจุดศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณูและ ยงัมรีายชือ่
ของเหยื่อในครัง้นัน้ดว้ย  จากนัน้น าท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู  (Atomic 
Bomb Museum) ซึ่งภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตรจ์ากเหตุการณ์จรงิ รวมไป
ถงึซากสิง่ของเครื่องใชท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื่อใหช้นรุ่นหลงัได้
ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซากะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านนมสัการ ศาลเจ้ายโูทขุ  อินาริ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไมแ้ละขนุเขา  

สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ าตระกูลนาเบชมิะ ผูป้กครองเมอืง
ซากะในสมยัเอโดะ  มเีทพเจา้หลกัของศาสนาชนิโต  3 องค์ ประดษิฐานอยู่ทีน่ี่  และยงั
เป็นทีต่ ัง้ของเทพเจา้แห่งความรกั  ซึ่งคนทีอ่ยากสมหวงัในความรกั ตอ้งมาขอพรทีศ่าล
เจา้แห่งนี้ จากนัน้ น าท่านเดนิทาง เพื่อชอ้ปป้ิงที่  โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ เอาทเ์ลท็ที่
ใหญ่ทีสุ่ดในเกาะควิช ูมรีา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนักวา่ 
150 รา้น ภายในตกแต่งตามแบบเมอืงทางใตข้องรฐัแคลฟิอรเ์นียทีเ่ขา้กบับรรยากาศที่
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สดใส ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงในเอาทเ์ลทสไตลส์แปนนิชโคโลเนียล
ไดท้ีน่ี่  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบุฟเฟต์ขาป ูให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปขูองญ่ีปุ่ นอย่าง 
จใุจและอาหารนานาชาติอีกนานาชนิด *** 

                        ***หลงัมือ้อาหาร  อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ  เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีห้า            (13 เม.ย. 63)คมุาโมโต้ - หมู่บ้านยฟุอิุน - ทะเลสาบคินริน - เบปป ุ 
                        บ่อนรกจิโกขดุานิ - ฟคุโุอกะ- ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านยฟุอิุน หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลย์ุโรปทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
อนัแสนสงบ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นสมัผสับรรยากาศเมอืงชนบททีน่่าหลงใหล และเลอืกซื้อ
สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบรเิวณ ทะเลสาบคินริน ทะเลสาบ
ขนาดเลก็ทีอ่ยู่ใกล้ๆ  หมู่บา้นยุฟุอนิ ลกัษณะพเิศษของทะเลสาบแห่งนี้คอื น ้าในทะเลสาบ
แห่งนี้ไหลลงมาจากน ้าพุรอ้นบนภูเขา ท าใหน้ ้าในทะเลสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในชว่ง
เชา้ตรู ่ภาพของทะเลสาบทีม่ไีอน ้าลอยต ่าเหนือทะเลสาบเป็นภาพทีส่วยงามราวกบั
ภาพวาด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปป ุเมอืงน ้าพุรอ้นชือ่ดงัของเกาะควิช ูน าท่านชม  จิโกขเุมกุ

ริ หรอืบ่อนรก  ซึ่ง เป็นชือ่เรยีกขานของบ่อน ้าพุรอ้นหลากสชีือ่ดงัของเมอืงเบปป ุ
เนื่องจากภายใต้ พืน้ดนิบรเิวณนัน้มคีวามรอ้นใตพ้ิ ภพสะสมอยู่มาก  และบ่อน ้าพุรอ้น
ต่างๆ ทีม่สีหีลากหลายนัน้มาจากก ามะถนัชนิดต่างๆ ทีอ่ยู่ในบ่อ น าท่านชมบ่อน ้าพุรอ้น 
1 แห่ง (บ่อทะเล) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่  เมืองฟคุโุอกะ  เพื่อน าท่านชอ้ป
ป้ิงที่ ย่านเทน็จิน  ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้  อาคารส านกังาน รา้นคา้ เสือ้ผา้
แฟชัน่ ธนาคารพาณชิยส์ าคญั  รา้นอาหาร และทีช่อ้ปป้ิงชัน้ใตด้นิ ถอืเป็นแหล่งใจกลาง
เมอืงทีส่ าคญัของเมอืงฟุคุโอ กะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง เชน่  สนิคา้
อเิลก็ทรอนิกส์   กลอ้งถ่ายรูป  นาฬกิา  เสือ้ ผา้กระเป๋ารองเทา้   สนิคา้แบรนดเ์นม   
เครื่องส าอางค ์และรา้นรอ้ยเยน  ฯลฯ 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัท่ีหก            (14 เม.ย. 63)สนามบินฟคุโุอกะ - สนามบินสวุรรณภมิู  
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG 649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
***************************************************************************************************************  

 
ก าหนดการเดินทาง 09-14 เมษายน 2562 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร์  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ** 
 

หมายเหตุ 
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน  25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผา่น พธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืง  เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใชต้ัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัทีพ่กัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกวา่สายการบนิระหวา่งประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 46,900.- 24,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 42,900.- 22,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,900.- 18,900.- 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.- 9,900.- 
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4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดนิทาง อาทเิชน่รา้นอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สําหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จําเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสําหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสําหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

***  เดก็อายตุ า่ กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ  75 ปีขึน้ไป  จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว  ***  
7. ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่18 ธนัวาคม 2562 และท่านตอ้งชาํระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อน วนัเดินทาง  35 วนัทาํการ  
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง  35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า  กรณุาชาํระค่าทวัร์

เตม็จาํนวน  
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุป๊  ไม่สามารถใช้เง่ือนไขการชาํระเงินแบบการจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้  
 

การยกเลิก  

 
***กรณีท่ีลกูค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 

 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสดุ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการ
ห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่าง  ๆและ
การยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือ
บางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ  ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้  

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง  หากมีเหตุการณ์ต่างๆ  

เกิดขึน้และมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้  บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
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จากสายการบิน  และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร์  

อาทิเช่นค่าโรงแรม  ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน  ค่าอาหาร  ฯลฯ  
4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษทัฯ  ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ  ท่ีทางบริษทัได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ  
 

 

 
 


