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ขอนําท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย 
สู่เมืองฟกุโุอกะ  นางาซากิ  ซากะ  และ  โออิตะ 

 

ฟกุโุอกะ สกัการะเทพเจา้ดา้นการศกึษาที ่ศาลเจ้าดาไซฟ,ุ สนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที่
ย่านเทนจิน 

นางาซากิ สวนสนัติภาพและพิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพือ่ราํลกึถงึเหตุการณ์
สงครามโลกครัง้ที ่2, เดนิเล่นชมบรรยากาศโดยรอบพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้
มากมายทีย่า่น ไชน่า ทาวน์ และยา่นฮามาโนะมาจิ, ดื่มดํ่ากบัทศันียภาพยามคํ่าคนื
ของเมอืงนางาซาก ิณ ภเูขาอินาสะ, สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบั
ประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญีปุ่น่ของชาวต่างชาต,ิ และอิสระท่องเท่ียวด้วยตวัท่าน
เองในเมืองนางาซากิ 

 ซากะ  ศาลเจ้ายโูทค ุอินาริ ศาลเจา้ทีส่าํคญัทีถู่กใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทาํละครเรือ่ง “กลกโิมโน”  
  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ 

โออิตะ ชมความงามของบ่อกํามะถนัทีม่หีลากสสีนัทีจิ่โกะกเุมกริุ, เยีย่มชมหมู่บ้าน 
ยูฟุอิน หมู่บา้นเลก็ๆทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตอินัเงยีบสงบ, ชมทะเลสาบ
คินริน ทะเลสาบน้ําพรุอ้นในหมูบ่า้นยฟุูอนิ  

พิเศษ !!! อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตข์าปแูละชมวิวยามคํา่คืนบนยอดเขาอินาสะ 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

กาํหนดการเดินทาง  11-16 และ 18-23 ตลุาคม 2562 
วนัแรก          สนามบินสวุรรณภมิู 
 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวั
เดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน โดยสายการบินไทย  

 

วนัท่ีสอง         ฟกุโุอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟ ุ- นางาซากิ - สวนโกลฟเวอร ์- ไชน่า ทาวน์ -  
                       นัง่รถโค้ชสู่ยอดเขาอินาสะ 
 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกโุอกะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและขัน้ตอนศลุกากรแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฟกุโุอกะ เมอืงใหญ่อนัดบั 8 
ของญี่ปุ่น เคยไดร้บัการโหวตใหเ้ป็นเมอืงทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในโลกแห่งหน่ึงมาแลว้ นัน่เป็น
เพราะเมอืงฟุกุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่บีรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีว
หรอืโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มแีม่น้ําไหลผ่านตวัเมอืงหลายสาย มแีผงขาย
อาหารรมิถนนหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ยาไต ซึง่ดเูหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงฟุกุโอกะไป
แลว้ นําท่านนมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟ ุในบรรดาศาลเจา้นับรอ้ยแห่งในญี่ปุ่น ศาลเจา้ดา
ไซฟุนับเป็นหน่ึงในศาลเจา้ที่สําคญัที่สุด เพราะศาลเจา้แห่งน้ีเป็นที่สถิตของเทพเจา้แห่ง
ความรู ้ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเทีย่วเดนิทางมา
เยอืนอยา่งไมข่าดสาย จนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญีปุ่น่ทีไ่มค่วรพลาด อาคารศาล
เจา้ทีเ่หน็ในปจัจุบนัเป็นของทีส่รา้งใหมเ่มื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้ศาลเจา้มรีปูป ัน้ววัเทพ
เจา้นอนอยูใ่นสภาพทีเ่งาวบัโดยชาวญี่ปุน่มคีวามเชื่อกนัว่าหากไดลู้บไลบ้รเิวณหวัและเขา
ของววัจะทําใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มาและประสบความสาํเรจ็ในเรื่อง
ของการเรยีน  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

 
 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองนางาซากิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์เมื่อครัง้
อดตีเมอืงน้ีถอืเป็นเมอืงท่าที่มกีารตดิต่อคา้ขายและแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กบั
โลกตะวนัตก นําท่านชมสถานทีท่่องเทีย่วอนัเลื่องชื่อของเมอืงที ่สวนโกลฟเวอร ์สรา้ง
โดยคหบดชีาวองักฤษทีเ่ขา้มาคา้ขายและซื้อทีบ่รเิวณภูเขารมิอ่าวของเมอืงนางาซาก ิ
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มจะเป็นแบบตะวนัตก มกีารจดัแสดงเรื่องราวประวตัคิวาม
เป็นมาเกี่ยวกบับ้านและบุคคลต่างๆ รวมถงึสวนดอกไมท้ีผ่ลดัเปลี่ยนไปตามแต่ละ
ฤดูกาลอย่างสวยงาม  รวมถงึประวตัิของมาดามบตัเตอร์ฟลายที่เฝ้าคอยการกลบัมา
ของคนรกัอยา่งซื่อสตัย ์ จนมผีูนํ้ามาสรา้งเป็นบทละครชื่อดงัเรื่องมาดามบตัเตอรฟ์ลาย 
จากนัน้นําท่านสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ หรอืที่รู้จกักนัในชื่อ”ไชน่าทาวน์ชินชิ” เป็นไชน่า
ทาวน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 ในปจัจุบนัไชน่า
ทาวน์เมอืงนางาซากน้ีิ โด่งดงัมากในเรื่องรา้นอาหารที่อร่อย โดยเฉพาะอาหารชื่อดงั
อย่าง จมัปง (Champon) ลกัษณะคลา้ยก๋วยเตีย๋วราดหน้า สว่นผสมมทีัง้กุง้ ปลาหมกึ 
หมู ลูกชิ้นปลา ถัว่งอก กะหลํ่าปล ีคลุกเคล้าอยู่ในน้ําซุป ถ้าชอบแบบแหง้ต้องสัง่ ซา
ระอุดง้ (sara-udon) ซึง่จะราดส่วนผสมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ลงบนเสน้อุดง้ เสน้รา
เมง็ หรอืเสน้หมีก่รอบ  

คํา่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
จากนัน้ นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชขึ้นสู่จดุชมวิวบนยอดเขาอินาสะ สถานทีช่มววิ
กลางคืนที่ติดอนัดบัหน่ึงในสามวิวยามคํ่าคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น บนยอดเขาอินาสะ 
ทา่นสามารถชมววิแสงไฟยามคํ่าคนืทีส่ะทอ้นกบัผวิน้ําบรเิวณท่าเรอืนางาซาก ิและยงัมี
แสงไฟจากบา้นเรอืนทีอ่ยูต่ามเนินเขาสอ่งประกาย เกดิเป็นววิทวิทศัน์ทีส่วยงามโรแมน
ตคิ เหล่าคู่รกัทัง้ชาวญี่ปุน่และต่างชาตต่ิางตอ้งการมาเยีย่มเยอืนชมววิจากยอดเขาอนิา
สะแหง่น้ีใหไ้ดซ้กัครัง้หากเดนิทางมาถงึเกาะควิช ู
นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 

วนัท่ีสาม           อิสระท่องเท่ียวภายในมืองนางาซากิ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วในเมอืงนางาซากดิว้ยตวัทา่นเอง 
  -สะพานเมงาเนะบาชิ ซึ่งมีแม่น้ํานากาชิมะ ไหลผ่านกลางเมืองนางาซากิ และมี

สะพานหนิเก่าแก่ทอดขา้มผ่านแม่น้ําจํานวนมาก แต่ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดคอืสะพานเมงาเนะ
บาช ิสะพานโคง้สองชว่งทีส่ะทอ้นภาพผวิน้ําเป็นวงคลา้ยกบัรปูแวน่ตา  
-ย่านฮามาโนะมาจิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ในยา่นน้ี โดยมรีา้นขายสนิคา้
ของทีร่ะลกึจากเมอืงนางาซาก ิอาทเิชน่ คาสเทล่า ขนมเคก้โบราณทีท่าํขึน้โดยชาว 



 

 

 
 

โปรตุเกสทีเ่ขา้มาแลกเปลีย่นวฒันธรรมในสมยัก่อน, คะขนิุมนัจ ูหมัน่โถวไสห้มสูามชัน้ 
ขึน้ชื่อในดา้นความนุ่มของทัง้ตวัแป้งและเน้ือหมสูามชัน้ทีร่สชาตลิะมนุลิน้ ซึง่ทา่น
สามารถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากน้ียงัมรีา้นคา้นําสมยัมากมาย ไมว่า่จะเป็น
รา้นขายเครือ่งสาํอางคช์ัน้นํา รา้นรอ้ยเยน ดองกโิฮเต ้รา้นขายรองเทา้ ฯลฯ 
-เกาะเดจิม่า อดตีทา่เรอืทีเ่ปิดทาํการคา้ขายกบัพอ่คา้ชาวโปรตุเกส ภายในมอีาคาร
บา้นเรอืน โบสถ ์โรงเรยีน โกดงัสนิคา้ ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวประวตัศิาสตรข์องเกาะเดจมิา่ 
และยงัมีสถานท่ีอ่ืนๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกท่องเท่ียว 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
 
วนัท่ีส่ี               สวนสนัติภาพ - พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู - ซากะ - ศาลเจ้ายโูทค ุอินาริ - 
                          โทส ุพรีเม่ียม เอาทเ์ลท็  
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมความงามของ สวนสนัติภาพ ซึ่งถูกจดัสรา้งขึน้เพื่อรําลกึถึงเหตุการณ์ทิ้ง

ระเบดิปรมาณูเมือ่วนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่าํลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆา่สิง่มชีวีติ
ไปมากกวา่ 1 หมืน่ชวีติ ในสวนแหง่น้ีมรีปูป ัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงั
ของสวนจะมเีสาสดีาํทีเ่ป็นตวัชีต้ําแหน่งจุดศูนยก์ลางของระเบดิปรมาณูและยงัมรีายชื่อ
ของเหยื่อในครัง้นัน้ดว้ย จากนัน้นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู (Atomic 
Bomb Museum) ซึง่ภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตรจ์ากเหตุการณ์จรงิรวมไป
ถงึซากสิง่ของเครื่องใชท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื่อใหช้นรุ่นหลงัได้
ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงคราม ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมืองซากะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านนมสัการ ศาลเจ้ายูโทค ุอินาริ ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู่ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขา 

สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโตประจาํตระกูลนาเบชมิะ ผูป้กครองเมอืง
ซากะในสมยัเอโดะ มเีทพเจา้หลกัของศาสนาชนิโต 3 องค ์ประดษิฐานอยูท่ีน่ี่ และยงั 



 

 

 
 

 เป็นทีต่ ัง้ของเทพเจา้แห่งความรกั ซึ่งคนที่อยากสมหวงัในความรกัต้องมาขอพรทีศ่าล
เจา้แห่งน้ี จากนัน้นําท่านเดนิทางเพื่อชอ้ปป้ิงที่ โทสุ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ เอาท์เลท็ที่
ใหญ่ทีส่ดุในเกาะควิช ูมรีา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัทัง้ในและนอกประเทศมารวมตวักนักวา่ 
150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านสามารถ
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงในเอาทเ์ลท็สไตลส์แปนนิชโคโลเนียลไดท้ีน่ี่  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบฟุเฟตข์าป ูให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปขูองญ่ีปุ่ นอย่าง 
จใุจและอาหารนานาชาติอีกนานาชนิด *** 

                        ***หลงัมื้ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีห้า            โออิตะ - หมู่บา้นยฟูอิุน - ทะเลสาบคินริน - เบปป ุ- บอ่นรกจิโกะคดุานิ  
                        - ฟกุโุอกะ - ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านยฟูอิุน หมูบ่า้นเลก็ๆ สไตลย์ุโรปทีต่ ัง้อยูท่่ามกลางธรรมชาตอินั
แสนสงบ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นสมัผสับรรยากาศเมอืงชนบททีน่่าหลงใหล และเลอืกซื้อสนิคา้
พืน้เมอืงตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านเดนิเล่นบรเิวณ ทะเลสาบคินริน ทะเลสาบขนาดเลก็
ทีอ่ยู่ใกล้ๆ  หมู่บา้นยฟุูอนิ ลกัษณะพเิศษของทะเลสาบแหง่น้ีคอื น้ําในทะเลสาบแห่งน้ีไหล
ลงมาจากน้ําพุรอ้นบนภูเขา ทําใหน้ํ้าในทะเลสาบอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในช่วงเชา้ตรู่ ภาพ
ของทะเลสาบทีม่ไีอน้ําลอยตํ่าเหนือทะเลสาบเป็นภาพทีส่วยงามราวกบัภาพวาด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเบปป ุเมอืงน้ําพุรอ้นชื่อดงัของเกาะควิช ูนําท่านชม  จิโกะคเุม

กริุ หรอื บ่อนรก ซึ่งเป็นชื่อเรยีกขานของบ่อน้ําพุร้อนหลากสชีื่อดงัของเมอืงเบปป ุ
เน่ืองจากภายใต้พื้นดนิบรเิวณนัน้มคีวามร้อนใต้พภิพสะสมอยู่มาก และบ่อน้ําพุร้อน
ต่างๆ ทีม่สีหีลากหลายนัน้มาจากกาํมะถนัชนิดต่างๆ ทีอ่ยูใ่นบ่อ นําทา่นชมบ่อน้ําพุรอ้น 
1 แห่ง (บ่อทะเล) ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองฟกุโุอกะ เพื่อนําท่านชอ้ป
ป้ิงที่ ย่านเทนจิน ซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสนิค้า อาคารสํานักงาน ร้านค้าเสื้อผ้า
แฟชัน่ ธนาคารพาณิชย์สําคญั รา้นอาหาร และที่ช้อปป้ิงชัน้ใต้ดนิ ถือเป็นแหล่งใจกลาง
เมอืงทีส่าํคญัของเมอืงฟุคุโอกะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง เชน่ สนิคา้ 

 อิเล็กทรอนิกส์  กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า  สินค้าแบรนด์เนม  
เครือ่งสาํอางค ์และรา้นรอ้ยเยน  ฯลฯ 



 

 

 อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีหก            สนามบินฟกุโุอกะ - สนามบินสวุรรณภมิู  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่สนามบินฟกุโุอกะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  
11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี TG 649 
14.55 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 
 

กาํหนดการเดินทาง  11-16 และ 18-23 ตลุาคม 2562 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ค่าตัว๋เครื่องบิน** 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋
เครือ่งบิน 

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ราคาท่านละ 39,900.- 20,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.- 18,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 29,900.- 15,600.- 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.- 9,900.- 



 

 

หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่
ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือ
เปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้
เมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร ์ไมว่า่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใชต้ัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัทีพ่กัมายงัสนามบนิ
สุวรรณภูม ิกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเช็ค
สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทางไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสาย
การบนิภายในประเทศที่ท่านใช ้เน่ืองจากการกําหนดน้ําหนักสมัภาระของสาย
การบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการ
กาํหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่น
รา้นอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนื
เงนิคา่บรกิารในสว่นนัน้ให ้

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่น้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ทา่น 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ทา่น และ
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
กรณหีอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบาง
โรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคูแ่ลว้เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดั
หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่นใหไ้ด ้จาํเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+
หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ทา่น  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 



 

 

เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางใน

ต่างประเทศ 
6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละไมเ่กนิ 

1,000,000.- บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 
บาท ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนั
สขุภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนั
อุบตัเิหตุเพยีงครึง่เดยีว **                                                                                  
7.   ค่าภาษีน้ํามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2562 และท่านต้อง
ชาํระเพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากที่ท่านได้
ทาํการจองทวัรแ์ล้ว  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่ทาํ
ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น
รายการ 

4. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั 
5. คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ 

อาท ิ 
ภยัธรรมชาตรินุแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

6. คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์ 
7. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  
8. ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชาํระมดัจาํทา่นละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ กรณุาชาํระคา่

ทวัรเ์ตม็จาํนวน 
การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุป๊ออกเดนิทางในชว่งวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เชน่ เทศกาลปีใหม,่ 
เทศกาลสงกรานตห์รอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกาํหนดในแต่ละปี และรวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาลาํ) จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและคา่ทวัรท์ัง้หมดทุกกรณ ี

4. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
เลื่อนวนัเดนิทางหรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณ ี

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํได้
ในทุกกรณ ี
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี

หมายเหต ุ

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทั
ฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนํา
สิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทาง
บรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ี
ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืค่า
ทวัรไ์ดก้ต่็อเมื่อทางสายการบนิและโรงแรมที่พกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วน



 

 

นัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 
3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์

ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุทําใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจาก
รายการทวัร ์อาทเิชน่คา่โรงแรม คา่รถรบัสง่ไปสนามบนิ คา่อาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทําการจองทัวร์และชําระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทาง
บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษทัได้
ระบไุว้ในโปรแกรมทวัรท์ุกประการ 
 

 


