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มิยาซากิ – คาโกชิมะ – ฟคุโุอกะ 
ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกบัสายการบินไทย 

สู่เมือง ฟคุโุอกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ 

 

ฟคุโุอกะ นมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟุ หนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด อนัเป็นทีส่ถติยข์องเทพเจา้แห่ง
ความรู,้ ชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงฟุคุโอกะทีส่ถานีฮากาตะ ศูนยร์วมของฝากของเกาะควิช ู 

มิยาซากิ ช่องเขาทาคาชิโฮะ สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามสุดมหศัจรรย ์
คาโกชิมะ นัง่เรอืเฟอรร์ีสู่่ เกาะซากรุะจิมะ ชมความสวยงามและความยิง่ใหญ่ของภูเขาไฟซากุระ

จมิะ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท, ศาลเจ้าคิริชิมะ ศาลเจา้ที่เชื่อกนัว่าเป็นที่สถติย์
ของเทพเจา้อามาเทราส,ึ ทะเลสาบอิเคดะ ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภมูภิาคควิช,ู  
สวนชิโรยามะ จุดชมววิเมอืงคาโกชมิะที่สวยทีสุ่ด, สถานีนิชิ-โอยามะ สถานีรถไฟJR
ทีอ่ยูใ่ตสุ้ดของประเทศญีปุ่่ น, ศาลเจ้าริวก ูศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้จากเรื่องเล่าของญี่ปุ่ นเรื่อง 
“อุราชมิะทาโร่”, สมัผสัประสบการณ์ อบทรายร้อน จากทรายที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ
นานาชนิด  

 

                               ให้ท่านได้สมัผสักบัความเรว็ของรถไฟชินคนัเซน็ 
                                                 กบัความเรว็สงูสดุถึง 240กิโลเมตร / ชัว่โมง 
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ก าหนดการเดินทาง 27 ธนัวาคม 2060 - 01 มกราคม 2561 
 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 

21.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน 

 

วนัท่ีสอง          สนามบินฟคุโุอกะ >> ศาลเจ้าดาไซฟ ุ>> มิยาซากิ >> ช่องเขาทาคาชิโฮะ >> 
                         ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ >> คมุาโมโต้ 

 
 
 
 

 
 
00.50 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิฟุคุโอกะ เกาะควิช ูประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย  
                     เทีย่วบนิที ่TG648 
08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟุคุโอกะ เกาะควิชู หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ขัน้ตอนศลุกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 8 ของ
ประเทศญี่ปุ่ น เคยได้รบัการโหวตให้เป็นเมอืงทีน่่าอยู่ทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่งมาแลว้ นัน่
เป็นเพราะฟุคุโอกะเป็นเมอืงใหญ่ที่มบีรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีว
หรอืโอซาก้า ถนนหนทางกว้างขวาง มแีม่น ้าไหลผ่านตัวเมอืงหลายสาย มแีผงขาย
อาหารรมิถนน หรอืทีเ่รยีกว่า Yatai ซึง่ดูเหมอืนจะกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงฟุคุ
โอกะไปแล้ว น าท่านนมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่ น 
ศาลเจา้ดาไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ด ศาลเจา้แห่งนี้เป็นทีส่ถติยข์องเทพ
เจา้แห่งความรู้ ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยว
เดนิทางมาเยอืนอย่างไม่ขาดสายจนถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ในญี่ปุ่ นทีไ่ม่ควร
พลาด อาคารศาลเจา้ทีเ่หน็ในปัจจุบนัเป็นของทีส่รา้งใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทางเขา้
ศาลเจา้มรีูปปั้นววัเทพเจา้นอนอยู่ในสภาพทีม่นัวบัโดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อกนัว่าหาก
ได้ลูบไลบ้รเิวณหวัและเขาของววัจะท าใหห้ายจากอาการเจบ็ป่วย จะมแีต่โชคดเีขา้มา
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และประสบความส าเรจ็ในเรือ่งของการเรยีน จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัมิยา
ซากิ เมอืงทีท่่านจะตอ้งหลงมนตเ์สน่หข์องธรรมชาตทิีส่วยงามและอากาศบรสิุทธิ ์  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮะ เป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่มี

ชื่อเสยีงของจงัหวดัมยิาซาก ิซึง่ช่องเขานี้เกดิจากการก่อตวัของลาวาเมื่อครัง้ภูเขาไฟอา
โสะที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัคุมาโมโต้เกดิการปะทุ หลงัจากนัน้ได้ถูกกดัเซาะโดยแม่น ้าโกคา
เสะเรื่อยมาจนกลายเป็นช่องเขาที่ทัง้สองฝัง่มคีวามสูงโดยประมาณ 80-100 เมตรเลย
ทเีดยีว โดยสถานที่แห่งนี้ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ จากนัน้น าท่าน
สกัการะ ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ สถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัสกัการะเทพอามาเทระส ึ
หรอืเทพแห่งพระอาทติย์ที่ชาวญี่ปุ่ นนับถอื ภายในศาลเจ้าเงยีบสงบ และห้อมล้อมไป
ดว้ยธรรมชาตอินับรสิุทธิ ์ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองคมุาโมโต้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ARK HOTEL KUMAMOTO หรือระดบัเทียบเท่า 
*** ในคืนน้ี (28 ธ.ค.) ให้ทุกท่านเตรียมเส้ือผ้าและของใช้ท่ีจ าเป็นแบ่งใส่
กระเป๋าเลก็ส าหรบัเชค็อินเข้าพกัท่ี โรงแรมคืนท่ีสามและส่ี เพ่ือความสะดวกใน 

การขนย้ายสมัภาระ เน่ืองจากในวนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ลูกค้าต้องเดินทางจาก
เมืองคาโกชิมะสู่เมืองฟคุโุอกะด้วยรถไฟชินคนัเซน็ *** 

 

วนัท่ีสาม         คมุาโมโต้ >> คาโกชิมะ >> ศาลเจ้าคิริชิมะ >> อิบทุสึกิ >> ทะเลสาบอิเคดะ   
                        >> สถานีนิชิ-โอยามะ >> ศาลเจ้าริวก ู>> อบทรายร้อน 

 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองคิริชิมะ ซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างจงัหวดัมยิาซากแิละจงัหวดัคาโกชิ

มะ อกีทัง้ยงัเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตภิูเขาไฟ คริชิมิะ-คโินโควงั น าท่านเข้า
สกัการะ ศาลเจ้าคิริชิมะ ศาลเจ้าที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าอามาเทราส ึ
ภายในอาคารศาลเจา้ทัง้หมดเป็นสแีดง เพื่อสื่อถงึความเป็นเทพแห่งพระอาทติย ์ 
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ศาลเจา้แห่งนี้ผ่านการบรูณะขึน้มาใหมห่ลายครัง้ เนื่องจากถูกท าลายโดยการระเบดิของ
ภเูขาไฟ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองอิบทุสึกิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ ทะเลสาบอิเคดะ ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคควิชู ระยะทาง

รอบทะเลสาบมีระยะทางถึง 15 กิโลเมตร และมีจุดลึกที่สุดอยู่ที่ 233 เมตร เป็น
ทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ บริเวณทะเลสาบอิเคดะท่านสามารถ
ถ่ายภาพวิวทิวทศัน์ของภูเขาไฟไคมงดาเกะได้อย่างชดัเจน จากนัน้ออกเดินทางสู่
สถานีนิชิ-โอยามะ สถานีรถไฟ JR ท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่ น ท่านสามารถ
ถ่ายรูปภูเขาไฟไคมงดาเกะและชานชาลาของสถานีรถไฟนิชิ-โอยามะ รวมถึงตู้
ไปรษณีย์สเีหลอืงที่มอียู่เพยีงตู้เดยีวในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าริวก ู
เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นจากเรื่องเล่าของญี่ปุ่ นเรื่อง “อุราชมิะทาโร่” ที่เป็นเรื่องราวของ
เด็กชายที่มโีอกาสได้ลงไปอยู่ที่วงับาดาลใต้ทะเล และเมื่อกลบัขึ้นฝัง่มาอีกครัง้ กลบั
กลายเป็นว่าเค้าไดก้ลายเป็นคนแก่ไปแล้ว โดยแผ่นป้ายเขยีนค าอธษิฐานของศาลเจา้
แห่งนี้ยงัคงสื่อใหน้ึกถงึทะเล คอืใชเ้ปลอืกหอยมาเขยีนค าอธษิฐานแทนแผ่นไม ้จากนัน้
น าท่านสมัผสัประสบการณ์ อบทรายร้อน เพื่อผ่อนคลายรา่งกาย เนื่องจากบรเิวณนี้อยู่
ใกล้กบับรเิวณภูเขาไฟ จงึท าให้ทรายบรเิวณนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายที่ช่วยบ ารุง
ผวิพรรณ เหมาะส าหรบัการอบทรายร้อนแทนการแช่น ้าร้อนเหมอืนภูมภิาคอื่นๆ  ได้
เวลาสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่ตวัเมืองคาโกชิมะ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม HOTEL LEXTON KAGOSHIMA หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี             อิสระท่องเท่ียวเมืองคาโกชิมะด้วยตวัท่านเอง 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 อสิระใหท้่านไดท้่องเทีย่วในเมอืงคาโกชมิะ  
 พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้าคาโกชิมะ อควาเรียม อยู่ห่างจากย่านช้อปป้ิงเทมมงคงัประมาณ 

15 นาท ีท่านจะได้พบกบัสตัว์น ้านานาชนิดที่อยู่ในกระแสน ้าคุโรชโิอะ นอกจากนี้ยงัมี
การจดัแสดงโชว์การให้อาหารสตัว์น ้าอย่าปลาไหลไฟฟ้าและฉลามวาฬ การแสดงโชว์
ความแสนรูข้องโลมา การฝึกโลมา ฯลฯ  

 ถนนช้อปป้ิงเทมมงคงั (Temmonkan Shopping Street) ย่านการคา้ทีม่สีนิคา้หลาก
ชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทเิช่นร้านเครื่องส าอางค์ ร้านร้อยเยน รวมถึงร้านอาหาร
ทอ้งถิน่แสนอรอ่ยกอ็ยูบ่รเิวณนี้เช่นกนั 
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 พิพิธภณัฑ์ศิลปะคาโกชิมะ พิพิธภณัฑ์ศิลปะที่มงีานศิลป์จดัแสดงแบบถาวร เป็น
ผลงานจากศิลปินที่เกิดในจังหวัดคาโกชิมะ และยังมีงานจัดนิทรรศการงานศิลป์
ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมาจดัแสดงเพิม่เตมิ 

 อนุสาวรียไ์ซโกะ ทาคาโมริ หรอื THE LAST SAMURAI ทีแ่ทจ้รงิของญี่ปุ่ น เนื่องจาก
เป็นซามูไรที่เป็นก าลงัส าคญัในการปฏริูปยุคเมจ ิจุดเริม่ต้นที่ท าให้ประเทศญี่ปุ่ นเป็น
ชาตพิฒันาแลว้ในปัจจบุนั 

 พิพิธภณัฑ์วฒันธรรมเมืองคาโกชิมะ พพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของ
เมอืงคาโกชมิะตัง้แต่อดตีจนถงึยุคปัจจุบนั ทัง้ในเรื่องของวฒันธรรม ประเพณี อุปกรณ์
ต่างๆ ในการด ารงชวีติ ตัง้แต่ของใชใ้นบา้นเรอืนไปจนถงึอาวุธยทุโธปกรณ์ในการสูร้บ  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม HOTEL LEXTON KAGOSHIMA หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า            คาโกชิมะ >> สวนชิโรยามะ >> นัง่เรือสู่เกาะซากรุะจิมะ >> สถานีรถไฟคาโกชิมะ >>  
                        นัง่รถไฟชินคนัเซน็สู่สถานีฮากาตะ ฟคุโุอกะ >> ช้อปป้ิงฮากาตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ ณ สวนชิโรยามะ สวนสาธารณะที่อยู่ในตวัเมอืงคาโกชมิะ 

ซึง่ตัง้อยูบ่นเขาชโิรยามะ ท าใหท้่านมองเหน็ววิตวัเมอืง อ่าว และภูเขาไฟซากุระจมิะได้
เป็นมุมกว้าง ถอืว่าเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดของเมอืงคาโกชมิะ จากนัน้ออกเดนิทางสู่
ท่าเรอืคาโกชมิะ เปลี่ยนบรรยากาศมานัง่เรอืเฟอร์รี่เพื่อเดินทางสู่ เกาะซากรุะจิมะ 
โดยใช้เวลานัง่เรอืประมาณ 15 นาท ีน าท่านชมความสวยงามและความยิง่ใหญ่ของ
ภูเขาไฟซากุระจมิะ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท ภูเขาไฟแห่งนี้มยีอดเขา 3 ยอด 
คอืคติาดาเกะ(Kita-dake) ทีสู่งที่สุดที่ 1,117 เมตร, นาคาดาเกะ(Naka-dake) ที่สูง
รองลงมา 1,060 เมตร และมนิามดิาเกะ(Minami-dake) ที่สูงน้อยที่สุดเพยีง 1,040 
เมตร แต่เป็นยอดเขาที่ยงัปะทุอยู่มากที่สุด ในอดตีก่อนการระเบดิครัง้ใหญ่ในปีค.ศ.
1914 ภูเขาไฟแห่งนี้จะเป็นเกาะอยู่ใกล้ๆ กบัอ่าวคาโกชมิะ แต่ผลจากการที่ภูเขาไฟ
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ระเบดิท าให้ลาวาจ านวนมหาศาลทะลกัออกมาจนเกาะแห่งนี้เชื่อมต่อกบัแหลมโอซุม ิ
นอกจากการชมภูเขาไฟแล้ว ยงัมสีถานที่ที่น่าสนใจที่อยู่ใกล้ๆ กบัท่าเรอืเฟอร์รี ่เช่น 
ทางเดนิศกึษาธรรมชาติ, บ่อน ้าพุร้อนส าหรบัแช่เท้าที่มคีวามใหญ่ถงึ 100 เมตร และ
พพิธิภณัฑข์องภเูขาไฟซากุระจมิะ ไดเ้วลาสมควรนัง่เรอืเฟอรร์ีก่ลบัสู่ท่าเรอืคาโกชมิะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ คาโกชิมะ-ชูโอ (Kagoshima Chuo Station)  

เพ่ือนัง่รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน มุ่งหน้าสู่จ ังหวัดฟุคุโอกะด้วย
ความเรว็สงูสดุ 240 กิโลเมตร / ชัว่โมง 
หลงัจากถงึสถานีรถไฟฮากาตะ อสิระให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที่สถานีฮากาตะ
ใครทีจ่ะหาซือ้ของฝากหรอืชมิของอร่อยแบบไม่ต้องเดนิทางไปไหนไกล สามารถหาซือ้
ไดท้ีส่ถานีฮากาตะทีต่กึ Deito ซึง่เชื่อมต่ออยู่กบัตวัสถานีเลย ตกึนี้ม ี3 ชัน้ คอืชัน้ใต้ดนิ 
ชัน้ 1 และชัน้ 2 โดยรา้นขนม รา้นของฝากนานาชนิดจะอยู่ทีช่ ัน้ 1 มทีัง้โซนทีเ่รยีกว่า 
Hakata Souvenir Street บรเิวณนัน้ยงัมชีอ็ปเลก็ๆ อกีมากมาย มทีัง้ขนมหรอืของฝาก
ยอดฮติทัว่ๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ชอ็คโกแลต็รสต่างๆ ชาเขยีว ไข่ปลาเมนไทโกะฯ หรอืจะ 
ชอ้ปป้ิงภายในหา้งสรรพสนิคา้ฮงัควิ หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าอกีแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น  
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยซือ้ของตามอธัยาศยั 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม CLIO COURT HAKATA หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้า            ฟคุโุอกะ >> สนามบินฟคุโุอกะ >> สนามบินสวุรรณภมิู  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฟคุโุอกะ เพ่ือท าการเชค็อิน  

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินท่ี TG649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง    27 ธนัวาคม 2560 - 01 มกราคม 2561 

 

หมายเหต ุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบ

ตามจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้า่ยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุเพียง
ครึ่งเดียว 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17 สิงหาคม 2560 และท่านต้องช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่  
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 50,900.-บาท 26,900.-บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 45,900.-บาท 24,500.-บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 38,500.-บาท 20,500.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.-บาท 7,900.-บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจนีและค่าแจ้งเข้า -แจ้งออก 
ส าหรบัท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน:    กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 21 
วนัท าการ หากไมช่ าระตามท่ีก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองของท่าน 

 

การยกเลิก:  กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ  
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญีปุ่่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อ
ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ  ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิ
ใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ไดก้ต่็อเมื่อทาง
สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาดและ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


