
 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเทยีวญปีุ่ นตอนใต ้“เกาะควิช”ู 

สมัผสัเมอืงแหง่มนตเ์สนห่ ์เมอืงทนีา่อยูท่สีดุในเอเชยี 

AMAZING NATURE 



 

 

 สมัผัสประสบการณ์การนังชนิคนัเซน รถไฟความเร็วสงู ดว้ยความเร็ว 240–320 กม./ชวัโมง 

 ชมสวนระดบัมรดกโลก Beautiful World Heritage สวนเซนกาเนน พรอ้มกบัจบิชาเขยีวแท ้ๆ   

 อาบทรายรอ้นทอีบิซุูก,ิ ชมทุง่ดอกแบสซกิา้ททีะเลสาบของมอนสเตอร ์

 ภเูขาไฟซากรุะจมิา ชมววิ 360 องศา ทจีดุชมววิอารมิรูะ 

 

กาํหนดการเดนิทาง : 29 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2562 

เสาร ์29 ธ.ค. 61 กรงุเทพฯ 

22.30 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 หนา้เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย อนิเตอร ์ประตู 3 แถว C 

โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิท คอยอํานวยความสะดวก และดําเนนิการดา้นเอกสารแกท่า่น 

อาทติย ์30 ธ.ค. 60 กรงุเทพฯ – ฟคุโุอกะ – คาโกชมิา - อบิซุูก ิ

00.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟคุโุอกะ โดยเทยีวบนิท ีTG-8082 

08.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงฟุคุโอกะ เมอืงทใีหญ่ทสีุดบนเกาะควิช ูเกาะใหญ่ตอนใตส้ดุของประเทศญปีุ่ น 
เป็นเมืองศูนย์กลางดา้นการคา้พาณิชย์ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดนิทาง และพธิีการ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่ตาํบลดาไซฟ ุทมีอีนุสรณท์างประวัตศิาสตรเ์หลอือยูใ่หช้มมากมาย  

11.15 น. นําท่านชม ศาลเจา้ดาไซฟู วัดชนิโตเก่าแก่ และมชีอืเสยีงทีสุด สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 905 โดย 
MICHIZANE SUGAWARA เป็นทสีถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนัีกเรยีนนสิตินักศกึษามากราบ
ไหวข้อพร เพอืการศกึษา ชาวญปีุ่ นทไีปนมัสการขอพรนันจะตอ้งมพีธิกีารตังแต่ลา้งมอืในบอ่นําให ้
สะอาด จากนันก็จะใชเ้หรยีญ 5 เยน ซงึมรีตูรงกลาง โยนลงไปตรงบอ่ดา้นหนา้ของเทพเจา้ พนมมอื
ไหว ้พรอ้มกบัตบมอื 3 ครงัแลว้กม้ลงกราบ เป็นอนัเสร็จพธิ ี

11.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. ออกเดนิทางสู ่สถานฮีากาตะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 0.45 ชวัโมง)  

13.15 น. ถงึ สถานฮีากาตะ  

13.44 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคาโกชมิา่ โดย รถไฟชนิคนัเซน เป็นรถไฟความเร็วสงูชนันําของโลกทเีชอืม
ระหวา่งเมอืงตา่งๆ ในญปีุ่ น แลน่ดว้ยความเร็วประมาณ 300 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง  

15.09 น. เดนิทางถงึ เมอืงคาโกชมิา เมอืงหลวง เมอืงศูนยก์ลาง และเมอืงทใีหญท่สีดุของจังหวัดคาโกชมิา 
ทางทศิตะวันตกฉียงใตข้องเกาะควิชู คาโกชมิามชีอืเล่นอกีชอืว่า “เนเปิลสแ์ห่งตะวันออก" ดว้ย
ลักษณะภมูศิาสตรข์องอา่วทมีสีว่นคลา้ยกนั อากาศทรีอ้น และมภีเูขาไฟซะกรุะจมิะตังอยูใ่กลเ้มอืง  

15.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอบิซูุก ิเป็นเมอืงทอียูท่างตอนใตข้องเมอืงคาโกชมิา มอืชอืเสยีงในดา้นการอบ
ทรายรอ้น  

 พรอ้มเปิดประสบการณ์ใหม่กับการอาบทรายรอ้น (Black Sand Bath) ซงึมชีอืเสยีงมากของ
ประเทศญปีุ่ น ทรายรอ้นทวีา่สคีอ่นจะออกสดํีา เนอืงดว้ยกรด กํามะถันจากนําแรใ่ตพ้นืดนิ อกีทังทา่น
จะไดส้วมใสช่ดุยคูาตะในการอบทรายรอ้นอกีดว้ย ซงึคุณสมบัตขิอการแชท่รายรอ้นจะชว่ยใหโ้ลหติ
หมนุเวยีนดขีนึ เพอืสขุภาพทดี ี

คํา รับประทานอาหารคํา แบบไคเซก ิทโีรงแรม 

 พักท ีIBUSUKI SEASIDE HOTEL  



 

 

 

 

 

 

จนัทร ์31 ธ.ค. 60 อบิซุูก ิ- คาโกชมิะ       

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทะเลสาบอเิคดะ  

09.30 น. นําทา่นชม ทะเลสาบอเิคดะ ทใีหญท่สีดุของควิช ูทมีคีวามกวา้ง 15 กโิลเมตร ความลกึ 233 เมตร 
เป็นทะเลสาบทมีสีคีราม สามารถมองเห็นววิซตัสมึะ  ฟจู ิหรอืทเีรยีกว่าภเูขาไคมงดาเคะได ้มปีลา
ไหลตัวใหญ่ทมีลํีาตัวยาว 2 เมตร รอบตัวกวา้ง 50 เซ็นตเิมตรอาศัยอยู่ และยังเป็นทรีูจั้กในฐานะ
ทะเลสาบของมอนสเตอร์ "อชิช"ี ดว้ย รมิทะเลสาบมตีน้เรปซดี และดอกแบสซกิา้ทีจะออกดอก
สวยงามในฤดใูบไมผ้ล ิ

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบชาบ ูชาบ ู

13.00 น. ออกเดนิทางโดยเรอืเฟอรร์ ีสุภ่เูขาไฟซากรุะชมิา่ 

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่จดุชมววิลาวาอารมิรูะ   

 นําทา่นชม ภเูขาไฟซากรุะจมิะ จากจดุชมววิลาวาอารมิรูะ ตังอยูบ่นเนนิซงึเป็นพนืททีเีกดิจากการ
สะสมของลาวาทไีหลออกมาจากการปะทุครังใหญ่ของภเูขาไฟซากรุะจมิะ ล่าสดุเมอืปี 1914 ตรง
จดุนสีามารถมองเห็นปากปล่องภเูขาไฟ และกลุ่มควันทลีอยอยูเ่หนือยอดเขา รอบๆ จะมพีชืพันธุท์ี
เตบิโตอยู่แถบนีมากมาย นอกจากนียังสามารถเดนิไปทางดา้นฝังภูเขาไฟ ซงึมทีางเดนิระยะ 1 
กโิลเมตร เพอืใหช้มบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มรอบๆ จุดชมววิแหง่น ีถูกจัดใหเ้ป็นจุดชมววิแบบ
พาโนรามาทังภูเขาไฟ และอ่าวคนิโกะ โดยสามารถนังอยู่ในศาลาเล็กๆ ก็เห็นไดทุ้กมุมมองเลย
ทเีดยีว 

15.00 น. ออกเดนิทางสู ่สวนลาวานากซิะ 

15.30 น. นําท่านผ่อนคลายใหเ้ทา้ไดม้แีรงเดนิต่อท ีสปาซากุระจมิะ โยกนั นากซิะ บ่อสปาเทา้รมิทะเล 
ตังอยูใ่นลานทตีกแตง่แบบเรยีบงา่ย มทีางเดนิไม ้ศาลาเล็กๆ และจัดเกา้อไีวเ้พอืนังชมววิทะเล และ
เกาะซากรุะจมิะ ในส่วนของบ่อทําสปามคีวามยาวกว่า 100 เมตร จากระเบยีงไมร้มิทะเลยาวไปถงึ
กลางสนามหญา้ และมหีลังคาเล็กๆ เป็นระยะๆ โดยมนํีาพรุอ้นจากธรรมชาตไิหลเวยีนอยูต่ลอดเวลา 
นับวา่เป็นบอ่นําสปาเทา้กลางแจง้ทยีาวทสีดุอกีแหง่หนงึของญปีุ่ น 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่เรอื  

16.30 น. นําทา่นเดนิทางโดยเรอืเฟอรร์ ีกลับสู ่เมอืงคาโกชมิา 



 

17.00 น. ถงึท่าเรอืคาโกชมิา  

17.15 น. นําทา่นเชค็อนิเขา้สูโ่รงแรมทพีัก 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ทโีรงแรม แบบไคเซก ิ

 พักท ีKAGOSHIMA SUN ROYAL HOTEL  

องัคาร 1 ม.ค. 62 คาโกชมิา่ – คมุาโมโต ้

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่หา้งออิอน  

09.30 น. นําทา่นชอ้ปปิงทหีา้งสรรพคา้ AEON ทใีหญท่สีดุบนเกาะควิช ูทา่นสามารถเลอืกซอืหาของใช ้
ประจําวันตา่งๆ ทน่ีาใชใ้นสไตลญ์ปีุ่ นได ้รวมไปถงึเครอืงสําอางแบรนดญ์ปีุ่ นตา่งๆ ตามเคานเ์ตอร ์
รวมไปถงึเครอืงอปุโภค และบรโิภคชอืดังมากมายทังขนมขบเคยีว บะหมกีงึสําเร็จรปู ผงโรยขา้ว 
เครอืงปรงุ สําเร็จรปู ชา กาแฟ เบยีร ์แชมพ ูสบู ่ยาสฟัีน และของใชป้ระจําวันอนืๆ อกีมากมายไดท้นี ี

 (อาหารกลางวันตามอธัยาศัยเพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งเต็มท)ี 

13.00 น. นําท่านชม สวนเซนกาเนน หรอืสวนไอโซเทเอน เป็นการจัดสวนสไตลญ์ปีุ่ น ตามทางชายฝังดา้น
เหนอืของตวัเมอืงคาโกชมิา่ โดยมองเห็นอา่วคาโกชมิา่กบัภเูขาไฟซากรุะจมิะ ทําใหไ้ดว้วิทสีวยงาม
มาก ภายในสวนยงัรวมเอาสระนําเล็กๆ ธารนํา ศาลเจา้ และทางเดนิใตร้ม่เงาของป่าไผเ่อาไวด้ว้ย 
สวนเซนกาเนนสรา้งขนึตังแตส่มยัเอโดะ ตรงสว่นกลางของสวนยงัมคีฤหาสนข์องตระกลูไอโซะ ที
สรา้งพรอ้มกบัสวน และยงัคงสภาพเดมิมาจนถงึทกุวันน ี

 เชญิชมิรสชาดของขนมญปีุ่ นไปพรอ้มๆ กบัจบิชาเขยีว หลังจากเดนิเลน่รอบสวนทถีกูโอบลอ้มไป
ดว้ยกลนิของพชืพันธุ ์คอืชว่งเวลาผอ่นคลายทแีสนยอดเยยีม 

14.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคมุาโมโต ้เมอืงทมีคีวามรม่รนื และเป็นจดุยทุธศาสตรท์สํีาคัญสมยัสงคราม
กลางเมอืงของญปีุ่ น (ค.ศ.1887) และเป็นเมอืงปากประต ูอทุยานแหง่ชาตอิะโสะ ซงึเป็นทตีังของ
ภเูขาไฟสองลกู คอื ภเูขาไฟอะโสะ และภเูขาไฟควิยวิ 

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา แบบยากนิคิ ุ

 พักท ีKUMAMOTO HOTEL CASTLE HOTEL  

พธุ 2 ม.ค. 61 คมุาโมโต ้– ฟคุโุอกะ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.10 น. นําทา่นชม ปราสาทคมุาโมโต ้(จากภายนอก) ตัวปราสาททตีังตระหงา่นอยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงคุ
มาโมโต ้ในสถาปัตยกรรมคลาสสกิทมีคีวามสวยงาม อายกุว่า 420 ปี ภายในปราสาทมหีอ้งโถงเป็น
ทเีก็บสมบตั ิวัตถมุคีา่ รปูภาพปราสาทตา่งๆ และไดรั้บฉายา ปราสาทดํา สรา้งขนึโดยขนุพลผูโ้ดง่ดัง 
คโิยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1960 ภายในเปิดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงวัตถโุบราณ   

 นําท่านเดนิเล่นทเีมอืงโบราณ (Sakura-no-baba Josaien) บรเิวณเชงิเขาของปราสาทคุมาโมโต ้
ออกแบบ และตกแต่งสไตล์ยอ้นยุคใหเ้ขา้กับบรรยากาศเมอืง เก่าของปราสาท ซงึจะมรีา้นคา้
จําหน่ายของทรีะลกึ ขนมขนึชอืของเมอืงคมุาโมโต ้และรา้นอาหารตา่งๆ มากมาย  



 

11.45 น. นําท่านสู ่มกิาวายะ เพอืชมการแสดงโชวพ์นืเมอืง “Japanese Traditional Dance show” 
และชมการสาธติวธิกีารทํา “Okawa Kumiko” คอืการนําไมม้าต่อเป็นลายแพทเทริน์เพอืใชต้กแต่ง
หนา้ต่างและประตู เป็นเทคนคิแบบโบราณทไีม่ใชต้ะปู ถา้นําไปทําประตูก็มลีูกเล่นแบบทเีปลยีน
มมุมอง แพทเทริน์ก็เปลยีน ถา้นําไปทําโคมไฟ ก็โดดเดน่เรอืงแสงและเงาทพีเิศษกวา่โคมทัวไป  

 นําทา่นรับประทานอาหารกลางวัน แบบเซท็ “OKAWA KUMIKO” พรอ้มชมโชวพ์นืเมอืง 

13.45 น. นําท่าน ลอ่งเรอืแมน่ํายานากาวะ ซงึมลีักษณะคดเคยีวผ่านในตัวเมอืง ชมบรรยากาศบา้นเรอืน
รมินําของญปีุ่ น เพลดิเพลนิไปกบัฝีมอืการพายเรอืของนัก เดนิเรอื และทัศนียภาพอันงดงาม เปรยีบ
เหมอืนการลอ่งเรอืกอนโดลา่ในบรรยากาศแบบญปีุ่ น 

14.15 น. ออกเดนิทางสู ่โทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต 

15.30 น. เชญิท่านชอ้ปปิงท ีโทสพึรเีมยีมเอาทเ์ล็ต เป็นเอาทเ์ล็ตมอลลข์นาดใหญ่ซงึอาคารออกแบบใน
สไตลแ์คลฟิอรเ์นยีใต ้ทไีดร้ับความนยิมมากทสีดุในภมูภิาคควิช ูใหท้่านสนุกสนานกับการเลอืกซอื
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาลดพเิศษสุด อาทเิช่น  Adidas, Burberry, Coach, Dolce & 
Gabbana ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่ภตัตาคาร  

18.15 น. รับประทานอาหารคํา  

 พักท ีMONTE HERUMANA FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

พฤหสัฯ 3 ม.ค. 62 ฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคโุอกะ ศนูยก์ลางแหง่การคมนาคม และธุรกจิต่างๆ เมอืงทโีด่งดังมาจาก 
อตุสาหกรรมผา้ไหม ฮากาตะ-โอร ิและ ตุ๊กตาดนิฮากาตะ 

11.00 น. นําท่านชอ้ปปิงท ียา่นเท็นจนิ (Tenjin) อาจจะเป็นยา่นทเีรยีกว่าเป็นหัวใจของเมอืงฟกูโุอกะหรอื
เกาะควิชเูลยก็ได ้เรยีกว่าเป็น Downtown Area ของเมอืงฟกูุโอกะ โดยในบรเิวณนีจะมรีา้นรวง 
ถนนคนเดนิ และหา้งใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย เรยีกว่าถา้ตังใจจะมาเดนิชอ้ปปิงซอืของกัน
จรงิๆ วันเดยีวก็ไมพ่อ มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืหลากหลายชนดิ ตังแตเ่ครอืงใชไ้ฟฟ้า เสอืผา้ แบรนเนมด ์
หนังสอื เครอืงสําอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 - คาแนล ซติ ีฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ และรา้นอาหารขนาดใหญ่ตังอยู่
รมินํา ภายในมกีารขดุคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้งแห่งนดีว้ย นอกจากนันยังมโีรงภาพยนตร ์โรง
ละคร รา้นตูเ้กมส ์รวมทังโรงแรมอกี 2 แห่ง ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพนืทเีปิดโล่งๆ กวา้งๆ มรีูปทรง 
และสสีนัทแีปลกตาเพอืใหไ้ดบ้รรยากาศทน่ีาตนืตาตนืใจ ตรงกลางของคลองจําลองนจีะมกีารแสดง
นําพุแสงสเีสยีง ตังแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครงึชวัโมง มรีา้นคา้มากกว่า 250 รา้น ทังรา้นทมีเีฉพาะใน
ญปีุ่ น และรา้นมาจากตา่งประเทศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิารหลากหลายแบบทังอาหารญปีุ่ น และอาหาร
ชาตอินืๆ ในราคาทไีมไ่ดแ้พงกวา่ขา้งนอกมากนัก โดยเฉพาะทชีนั 5 จะมสีว่นทเีรยีกว่า ราเมน สเต
เดยีม ทจีะมรีา้นราเมนทมีาจากสว่นตา่งๆ ของประเทศญปีุ่ น รวมทังราเมนสไตลฟ์คุโุอกะทเีรยีกวา่ฮา
กาตะราเมนดว้ย  



 

 - ฮากะตะ คาวาบาตะ (Hakata Kawabata) ถนนชอ้ปปิงแบบมงุหลังคาทเีกา่แกท่สีดุของฟคุโุอกะ 
ตลอดทังสองขา้งทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่ารอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซอืมากมาย
ประเภททังเสอืผา้ ของกนิ ของใช ้สว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้ทัวๆ ไป ทเีด็ดของทนีคีอืรา้นทมีสีนิคา้จาก
เตา้หู ้มทีงัมาสกเ์ตา้หูท้ขีนึชอืของทนี ีและผลติภณัฑนํ์าเตา้หูแ้ท ้ๆ  ของฟกุโุอกะทตีอ้งลอง 

 - ชอ้ปขนมของฝากท ีสถาน ีHakata ใครทจีะหาซอืของฝาก หรือชมิของอร่อยแบบไม่ตอ้ง
เดนิทางไปไหนไกล ไปหากนัไดท้สีถาน ีHakata ทตีกึ Deito ซงึเชอืมตอ่อยูก่บัตัวสถานเีลย ตกึนมี ี
3 ชัน คอืชันใตด้นิ ชนั 1 และชนั 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนดิจะอยู่ทชีนั 1 มทีังโซนที
เรยีกวา่ Hakata Souvenir Street บรเิวณนันยังมชี็อปเล็กๆ อกีเพยีบมทีังขนมหรอืของฝากยอดฮติ
ทัวๆ ไปไมว่า่จะเป็น ชอ็คโกแล็ต คทิแคทรสตา่งๆ ชาเขยีวและอนืๆ อกีมากมาย 

 - หรอืจะตามเสยีง ดอง ดอง ดอง ดองก ีดองกโีฮเต ้... เสยีงเพลงสไตลอ์นเิมะทเีปิดใหลู้กคา้คุน้หู
ตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคณุลกูคา้ทมีาใชบ้รกิารของรา้นเป็นภาษาต่างๆ ถงึ 5 ภาษารวมถงึ
ภาษาไทย เป็นเสยีงเพลงทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับรา้น “ดองกโีฮเต”้ หรอืทหีลายๆ คนเรยีกกัน
วา่ รา้นดองก ีรา้นขายสนิคา้อปุโภค-บรโิภคราคารวมภาษีแลว้สดุประหยดัของญปีุ่ น 

 (อาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งเต็มท)ี 

  

16.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิ TG8085 

23.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

-//////////////////////////////- 

 

อตัราคา่บรกิาร สําหรบัคณะอยา่งตาํ 35 ทา่น  

ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่(2 ทา่น / 1 หอ้ง) 62,900.- บาท 

ผูใ้หญพั่กหอ้งเดยีว  76,700.- บาท 

เด็กอาย ุ6 – 11 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 62,300.- บาท 

เด็กอาย ุ2 – 5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 42,500.- บาท 

หมายเหต ุ  กรณตีอ้งการเดนิทางโดยทนัีงชนัธรุกจิ ราคาเพมิทา่นละ 22,000.- บาท 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
•  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ โดยสายการบนิไทย (TG)  
•  คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีนํามนั และประกนัภยัทกุแหง่  
•  คา่ทพีัก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน  
•  คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทไีดร้ะบไุวใ้นรายการ  
•  คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์คีอยอานวยความสะดวกใหก้บัทา่นในตลอดการเดนิทาง  
•  คา่ทปิคนขบัรถตลอดการเดนิทาง 
•  ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนืองจาก

อบุตัเิหต ุไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท 



 

• นําหนักกระเป๋า 40 กโิลกรัม สําหรับทนัีงชนัธุรกจิ และนําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม สําหรับทนัีงชนัประหยัด กรณี
นําหนักเกนิจากทกํีาหนด ทางสายการบนิจะขอเรยีกเก็บเงนิเพมิ  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
•  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทัวร,์ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
•  คา่ปรับ สาหรับนําหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกําหนดไว ้ 
•  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
•  คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
•  คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,500 เยน ตลอดการเดนิทาง 
•  คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ  

เงอืนไขการชําระเงนิ  
• กรณุายนืยนัการเดนิทาง และชําระเงนิมดัจํา ภายใน 48 ชวัโมงนับจากการสํารองทนัีง ทา่นละ 20,000.- บาท และ

กรุณาแฟกซ ์หรอื อเีมลห์นา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางเพอืทําการจองทนัีง ในกรณีเดนิทางชนัธุรกจิ มัดจําท่านละ 
30,000 บาท   

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์งัหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วัน  

หมายเหต ุ 
1.  ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 
2.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  
3. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากว่ามกีารนําสงิของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ หรือโดนปฎเิสธการเขา้เมืองทังในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทเีหนอืการณ์ควบคมุ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

6. เมอืท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทังหมด 


