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 DISCOVERY KYUSHU  

6D4N BY TG 
 
 
 

 
 
 
 

ขอน ำท่ำนสู่ดินแดน เกำะใต้สดุของประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 
สู่เมืองฟคุโุอกะ  ซำกะ และนำงำซำกิ 

 

ซากะ  ปราสาทคาราสึ สญัลกัษณ์ส ำคญัของเมอืงคำรำสแึละเป็นจดุชมววิทะเลทีส่วยงำม 
สวนเครื่องเคลือบดินเผาอาริตะ สถานที่จดัแสดงเครื่องเคลือบดนิเผาที่มชีื่อเสยีง
ระดบัโลก 

  ศาลเจ้ายโูทข ุอินาริ สถานทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเรือ่ง กลกโิมโน,  
   ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โทส ุพรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 
นางาซากิ เดนิชมบรรยากาศโดยรอบพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้มากมายทีย่่าน ไชน่า ทาวน์, 

สวนโกลฟเวอร ์สวนสวยทีม่าพรอ้มกบัประวตัศิาสตรก์ารเขา้มาในญี่ปุ่ นของ
ชาวต่างชาต,ิ สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้สองช่วงทีส่ะทอ้นภาพผวิน ้าเป็นวง
คลา้ยกบัรปูแว่นตา, ดื่มด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนืของเมอืงนางาซาก ิณ ภเูขาอินาสะ
และอิสระท่องเท่ียวโดยรถรางในเมืองนางาซากิ (มบีรกิารบตัรรถรางไม่จ ากดัเทีย่ว
ใหท้่านละ 1 ใบ) 

ฟคุโุอกะ สกัการะ ศาลเจ้าดาไซฟ ุและสนุกกบัการเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายที ่ย่านเทน็จิน  
               และอิออน มอลล ์
 

**พเิศษ !! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู 
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ก าหนดการเดินทาง 11-16 ตลุาคม 2561 

วนัแรก             สนำมบินสวุรรณภมิู 

21.30 น. พร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสอง สนำมบินฟคุโุอกะ >> ซำกะ >> ปรำสำทคำรำสึ >> สวนเครื่องเคลือบดินเผำอำริตะ >> 
                        นำงำซำกิ >> ไชน่ำ ทำวน์ >> ขึ้นกระเช้ำชมวิวบนยอดเขำอินำสะ 

 
 
 
 
 
 
00.50 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินฟุคุโอกะ เกำะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 

เท่ียวบินท่ี TG648 
08.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินฟคุโุอกะ เกำะคิวชู ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมืองซำกะ 
ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณทำงตอนเหนือของเกำะควิช ูเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้เงยีบสงบและอุดมไปดว้ย
ธรรมชำตอินัสมบูรณ์ น ำท่ำนเยีย่มชม ปรำสำทคำรำสึ สญัลกัษณ์ส ำคญัของเมอืงคำ

http://bit.ly/2NMk5YE
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รำส ึ ปรำสำทแห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นในปีค.ศ.1602 อำคำรหลงัปัจจุบนันัน้ได้ถูกบูรณะขึ้น
แทนอำคำรหลงัเก่ำในปีค.ศ.1966 โดยภำยในปรำสำทมกีำรจดัแสดงขำ้วของเครื่องใช้
ต่ำงๆในสมยัก่อน อำทเิช่น เสือ้เกรำะ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรผลติเครื่องปั้นดนิเผำของอำริ
ตะในสมยัโบรำณ รอ่งรอยจำรกึหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรต่์ำงๆ ฯลฯ และบรเิวณชัน้ 5 
ท่ำนจะไดพ้บกบัทศันียภำพของทะเลเกน็ไค ทีโ่อบลอ้มจงัหวดัซำกะไวถ้งึ 3 ดำ้น  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเยีย่มชมสวนเครื่องเคลือบดินเผำอำริตะ เครื่องเคลอืบของเมอืงอำรติะนัน้มี

ชื่อเสยีงโด่งดงัในระดบัโลก เนื่องจำกดนิในบรเิวณนี้มเีนื้อดนิที่ละเอยีด สสีวย ง่ำยต่อ
กำรปั้นขึ้นรูปและลงสี ตัวอำคำรจดัแสดงมีกำรออกแบบสร้ำงตำมแบบพระรำชวัง 
Zwinger ในประเทศเยอรมนั โดยภำยในไดจ้ดัแสดงเครือ่งเคลอืบดนิเผำในแบบต่ำงๆ ที่
เป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงอำรติะใหท้่ำนได้ชม จำกนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่เมืองนำงำ
ซำกิ อดีตเมอืงท่ำที่ประเทศญี่ปุ่ นใช้ในกำรติดต่อกำรค้ำและเจรญิสมัพนัธไมตรกีับ
ชำวต่ำงชำต ิอสิระให้ท่ำนชอ้ปป้ิงที่ย่ำนไชน่ำทำวน์ ย่ำนชุมชนชำวจนีที่มอีำยุเก่ำแก่
ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ก่อตัง้เมื่อศตวรรษที ่17 และเป็นเพยีงแห่งเดยีวที่ยงัคงมสีถำปัตยกรรม
แบบจนีแท้ๆ หลงเหลืออยู่ มทีัง้ซุ้มประตูทำงเข้ำที่สวยงำมโดดเด่น รวมทัง้อำคำร
บ้ำนเรอืนแบบจนีดัง้เดมิ อสิระให้ท่ำนได้เลอืกชมและเลอืกซื้อสนิค้ำในย่ำนนี้ ซึ่งท่ำน
สำมำรถพบเหน็ไดต้ลอดเสน้ทำงตำมอธัยำศยั  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
จำกนัน้น ำท่ำนขึ้นกระเช้ำเดินทำงสู่จุดชมวิวบนยอดเขำอินำสะ (Mt.Inasayama) 
สถำนทีช่มววิกลำงคนืที่ตดิอนัดบัหนึ่งในสำมววิยำมค ่ำคนืที่สวยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น บนยอด
เขำอนิำสะ ท่ำนสำมำรถชมววิแสงไฟยำมค ่ำคนืทีส่ะทอ้นกบัผวิน ้ำบรเิวณท่ำเรอืนำงำซำ
กิ และยงัมแีสงไฟจำกบ้ำนเรอืนที่อยู่ตำมเนินเขำส่องประกำย เกิดเป็นววิทวิทศัน์ที่
สวยงำมโรแมนตคิ เหล่ำคู่รกัทัง้ชำวญี่ปุ่ นและต่ำงชำตต่ิำงต้องกำรมำเยีย่มเยอืนชมววิ
จำกยอดเขำอนิำสะแห่งนี้ใหไ้ดซ้กัครัง้หำกเดนิทำงมำถงึเกำะควิช ู
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัท่ีสำม นำงำซำกิ >> สวนโกลฟเวอร ์>> สะพำนแว่นตำ >> อิสระท่องเท่ียวในเมืองนำงำซำกิ 
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**ใช้รถรำงสำธำรณะในกำรเดินทำงท่องเท่ียว  
โดยมีบตัรโดยสำรรถรำง (แบบไม่จ ำกดัเท่ียว) บริกำรทุกท่ำน ** 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สถำนีสึกิมำจิ” เพ่ือนัง่รถรำงสู่ “สถำนีโออรุะเทน็ชูโดชิตะ” น ำ

ท่ำนชมสถำนที่ท่องเทีย่วอนัเลื่องชื่อของเมอืงที่ สวนโกลฟเวอร ์สรำ้งโดยคหบดชีำว
องักฤษทีเ่ขำ้มำคำ้ขำยและซือ้ทีบ่รเิวณภูเขำอยู่รมิอ่ำวของเมอืงนำงำซำกิ บรรยำกำศ
และสภำพแวดล้อมจะเป็นแบบตะวันตกและจดัแสดงเรื่องรำวประวัติควำมเป็นมำ
เกี่ยวกบับ้ำนและบุคคลต่ำงๆ รวมถงึสวนดอกไม้ที่ผลดัเปลี่ยนไปตำมแต่ละฤดูกำล
อย่ำงสวยงำม รวมถงึประวตัขิองมำดำมบตัเตอรฟ์ลำยทีเ่ฝ้ำคอยกำรกลบัมำของคนรกั
อย่ำงซื่อสตัย ์ จนมผีูน้ ำมำสรำ้งเป็นบทละครชื่อดงั เรื่องมำดำมบตัเตอรฟ์ลำย จำกนัน้
น ำท่ำนชม สะพำนเมงำเนะบำชิ เนื่องจำกเมอืงนำงำซำกิมแีม่น ้ำนำกำชมิะไหลผ่ำน
กลำงเมอืง ท ำให้มสีะพำนหนิทอดข้ำมแม่น ้ำหลำยช่วง แต่สะพำนหนิที่โดดเด่นที่สุด
เหน็จะเป็นสะพำนเมงำเนะบำช ิสะพำนโคง้สองช่วงทีส่ะทอ้นภำพผวิน ้ำเป็นวงคลำ้ยกบั
รปูแว่นตำ ซึง่เป็นสะพำนหนิทีม่คีวำมเก่ำแก่มำกทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย ให้ท่ำนได้ท่องเที่ยวเพลดิเพลนิกบับรรยำกำศควำมสวยงำมของเมอืงนำงำซำกิตำม

อธัยำศยั โดยในเมอืงนำงำซำกนิัน้มแีหล่งท่องเทีย่วมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นวดัจนีโบรำณ
อย่ำงวดัโซฟุคุจ,ิ โบสถ์อุรำคำม ิโบสถ์ที่สรำ้งขึน้มำใหม่หลงัจำกทีโ่ดนระเบดิไปในช่วง
สงครำมโลกครัง้ที2่, พพิธิภณัฑเ์ดจมิ่ำ สถำนทีจ่ ำลองเกำะเลก็ๆ ในอดตีทีท่ำงญี่ปุ่ นกัน้
ไวใ้หส้ ำหรบัชำวต่ำงชำตอิยูอ่ำศยัในช่วงปิดประเทศ หรอืท่ำนสำมำรถเดนิชอ้ปป้ิงทีย่่ำน 
สกึมิำจ ิถนนชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคำ้มำกมำยไมว่่ำจะเป็นรำ้นเครือ่งส ำอำงค ์รำ้นรองเทำ้ ดงกิ
โฮเต ้รำ้นแบรนดเ์นมมอืสอง ฯลฯ 

 ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัท่ีส่ี   นำงำซำกิ >> สวนสนัติภำพ >> พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมำณู >> ซำกะ >>  
                         ศำลเจ้ำยโูทข ุอินำริ >> โทส ุเอำทเ์ลท็ >> คมุำโมโต้ 

 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ สวนสนัติภาพ ซึง่ถูกจดัสรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิง้ระเบดิ
ปรมาณูเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ที่ท าลายเกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไป
มากกว่า 1 หมื่นชวีติ ในสวนแห่งนี้มรีปูปั้นเกี่ยวกบัสนัตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลงั
ของสวนจะมเีสาสดี าที่เป็นตวัชี้ต าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชื่อ
ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ยและน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณู (Atomic Bomb 
Museum) ซึ่งภายในจดัแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จรงิ และซาก
สิง่ของเครือ่งใชท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากแรงระเบดิของจรงิเพื่อใหช้นรุ่นหลงัไดร้ะลกึถงึ
ความโหดรา้ยของสงคราม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัซากะ  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม ศำลเจ้ำยูโทข ุอินำริ ทีต่ัง้ตระหง่ำนอยู่ท่ำมกลำงแมกไมแ้ละขุนเขำ สรำ้ง

ขึน้ในปีค.ศ.1688 เป็นศำลเจำ้นิกำยชนิโต ประจ ำตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมอืง
ซำกะในสมยัเอโดะ มเีทพเจำ้หลกัของศำสนำชนิโต 3 องค์ ประดษิฐำนอยู่ที่นี่และยงั
เป็นที่ตัง้ของเทพเจำ้แห่งควำมรกั ซึ่งหลำยคนที่อยำกสมหวงัในควำมรกัต้องมำที่ศำล
เจำ้แห่งนี้ และสถำนที่แห่งนี้ยงัเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครเรื่องกลกโิมโนอกีดว้ย จำกนัน้
อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงที่ โทสุ เอำท์เลท็ เอำทเ์ลท็ทีใ่หญ่สุดในควิชู มรีำ้นคำ้แบรนดช์ื่อดงั
ทัง้ในและนอกประเทศมำรวมตวักนักว่ำ 150 รำ้น อำทเิช่น 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, Ray-Ban, 
Reebok, Samsonite, Seiko, Swarovski, Tag Heuer, Taylor Made, Timberland, 
Tommy Hilfiger, Triumph, Under Armour, United Arrows, Vans, Wacoal  ภำยใน
ตกแต่งตำมแบบเมอืงทำงใตข้องรฐัแคลฟิอรเ์นียทีเ่ขำ้กบับรรยำกำศทีส่ดใสและแสงแดด
ที่สว่ำงไสว ท่ำนสำมำรถเพลดิเพลนิไปกบักำรช้อปป้ิงในเอำท์เล็ทสไตล์สแปนนิชโค
โลเนียลไดท้ีน่ี่ ไดเ้วลำอนัสมควร  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบฟุเฟตข์าป ูให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปขูองญ่ีปุ่ นอย่าง 
จใุจและอาหารนานาชาติอีกนานาชนิด *** 

                        ***หลงัมื้ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
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วนัท่ีห้ำ            คมุำโมโต้ >> ฟคุโุอกะ >> ศำลเจ้ำดำไซฟ ุ>> ช้อปป้ิงย่ำนเทนจิน >> อิออน มอลล ์

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. เดนิทำงสู่ จงัหวดัฟุคโุอกะ เมอืงใหญ่อนัดบัที ่8 ของญี่ปุ่ น เคยไดร้บักำรโหวตใหเ้ป็น

หนึ่งในเมืองที่น่ำอยู่ที่สุดในโลกมำแล้ว นัน่เป็นเพรำะฟุคุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่มี
บรรยำกำศแบบสบำยๆ ไม่เร่งรบีเหมอืนโตเกยีวหรอืโอซำก้ำ มแีม่น ้ำไหลผ่ำนตวัเมอืง
หลำยสำย มแีผงขำยอำหำรรมิถนน (Yatai) ซึง่ดูเหมอืนจะเป็นเอกลกัษณ์ของฟุคุโอกะ
ไปแลว้ น ำท่ำนนมสักำร ศำลเจ้ำดำไซฟ ุในบรรดำศำลเจำ้นับรอ้ยแห่งในญี่ปุ่ น ศำลเจำ้
ดำไซฟุ นับเป็นหนึ่งในศำลเจำ้ทีส่ ำคญัทีสุ่ด ศำลเจำ้แห่งนี้เป็นทีส่ถติยข์องเทพเจำ้แห่ง
ควำมรู ้ซึ่งมปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนนับพนัปี ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยวเดนิทำง
มำเยอืนอย่ำงไม่ขำดสำยจนถูกจดัให้เป็น 1 ใน 10 ศำลเจำ้ในญี่ปุ่ นที่ไม่ควรพลำด 
อำคำรศำลเจำ้ทีเ่หน็ในปัจจบุนัเป็นของทีส่รำ้งใหม่เมื่อปีค.ศ.1591 ตรงทำงเขำ้ศำลเจำ้มี
รูปปั้นววัเทพเจำ้นอนอยู่ในสภำพที่มนัวบัโดยชำวญี่ปุ่ นมคีวำมเชื่อกนัว่ำหำกได้ลูบไล้
บรเิวณหวัและเขำของววัจะท ำให้หำยจำกอำกำรเจ็บป่วย จะมแีต่โชคดีเข้ำมำ และ
ประสบควำมส ำเรจ็ในเรือ่งของกำรเรยีน  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย น ำท่ำนสู่ เทนจิน มอลล ์ ย่ำนชอ้ปป้ิงและย่ำนธุรกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำะควิชู ซึง่เตม็ไป

ด้วยรำ้นเสื้อผ้ำและภตัตำคำรมำกมำย ให้ได้เพลดิเพลนิจบัจ่ำยซื้อของตำมอธัยำศยั 
จำกนัน้น ำท่ำนสู่ อิออน มอลล ์มอลล ์ที่มรีา้นค้าต่างๆ มากมาย อาทเิช่น รา้นรอ้ยเยน, 
รา้นเครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตที่ท่านสามารถซื้อสนิค้า
เบด็เตลด็ต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีหก สนำมบินฟคุโุอกะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฟคุโุอกะ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ  

11.35 น. ออกเดินทำงสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG649 
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14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 11-16 ตลุำคม 2561 

 
หมำยเหต ุ

 

1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเข้ำเมอืง เป็นวจิำรณญำณของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หำกไมไ่ดร้บักำรอนุญำตใิหเ้ดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่ำทวัร ์ไมว่่ำกรณใีดๆ  

3. หำกผู้เดินทำงมกีำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัที่พกัมำยงัสนำมบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุำตดิต่อเจำ้หน้ำทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทำงภำยในประเทศ เพื่อเชค็สถำนะของทวัรว์่ำออกเดนิทำง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบนิภำยในประเทศที่ท่ำนใช้ เนื่องจำกกำร
ก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบนิภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบนิระหว่ำงประเทศ 
ขึน้อยูก่บักำรก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยที่
เกดิขึน้ 

4. หำกผู้เดนิทำงปฏเิสธกำรรบับรกิำรจำกทำงบรษิัทขณะเดนิทำง อำทเิช่นร้ำนอำหำร สถำนที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ ทำงบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่ำบรกิำรในส่วนนัน้ให้ 

 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

รำคำท่ำนละ 40,500.-บำท 19,500.-บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 36,500.-บำท 17,500.-บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 30,500.-บำท 14,600.-บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-บำท 9,900.-บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนกัสมัภำระทีม่ำพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สำยกำรบนิไทย ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 30 กโิลกรมั/ท่ำน 
-สำยกำรบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระใบละ 23 กโิลกรมั ท่ำนละ 2 ใบ 
-สำยกำรบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 20 กโิลกรมั/ท่ำน และสมัภำระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่ำนละ 2 ชิน้เท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ำตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ กรณหีอ้งพกั
ส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบำงโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่ำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำนใหไ้ด ้จ ำเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่ำนเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มเีตยีงขนำดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
5. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่ำนละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บำท ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภำพระหว่ำงกำรเดนิทำง) 

*** เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
7. ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 พฤษภำคม 2561 และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่ำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่ภำยหลงัจำกทีท่่ำนไดท้ ำกำรจองทวัรแ์ลว้ 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบั
เขำ้ประเทศของคนต่ำงชำตหิรอืคนต่ำงดำ้ว 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำท ิค่ำอำหำร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่ำประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิ 

ภยัธรรมชำตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืทรพัยส์นิสญูหำย เป็นตน้ 
6. ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิำรน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
7. ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และ ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
8. ค่ำทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรณุำช ำระค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณที ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ กรณุำช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวน 
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กำรยกเลิก  

 

1. กรณุำแจง้ยกเลกิล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิมดัจ ำทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทำงในช่วงวนัหยดุเทศกำลส ำคญั เช่น เทศกำลปีใหม,่ เทศกำลสงกรำนต์
หรอืวนัหยดุยำวตำมทีร่ฐับำลก ำหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่ำเหมำล ำ) จะไม่มี
กำรคนืเงนิมดัจ ำและค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิเป็นรำคำแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช ำระค่ำทวัรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหำกยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิค่ำตัว๋และค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4.  
หมำยเหตุ 

 

1. ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำพ
อำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำยกำรบนิฯลฯ โดยทำงบรษิัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และ
ควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอก
ประเทศ / ห้ำมเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง 
และควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตต่ิำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทำงบรษิทัฯ ไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน นอกจำกนี้ทำงบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษัทสำมำรถคืนเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทำงสำยกำรบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชำตใินต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดนิทำง หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำให้กำรเดนิทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัว่ำจะมกีำรรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน 
ค่ำอำหำร ฯลฯ 
 



P a g e  | 11 

DISCOVERY KYUSHU 6D4N BY TG 11-16 OCTOBER 2018 REVISED ปรับราคา 30 AUG 18 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
 

 

 

 

 
 


