Discover The Nature of Kagoshima Surprise! 7 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)
1 – 7 พฤศจิกายน 2562
นำท่ ำนสัมผัสธรรมชำติ และวัฒนธรรมของ “คาโกชิม่า” จังหวัดทีต่ ้งั อยู่ทำงตอนใต้ สุดเกำะคิวชู
เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่ องเรื อไม้ เรียนรู้ ศิลปะกำรทำซู ชิ และชมโรงผลิตเหล้ ำโชจูของดีเมืองคำโกชิม่ำ
สัมผัสประสบกำรณ์ นงั่ รถไฟชมวิวเจอำร์ “คาวะเซมิ ยามะเซมิ” ขบวนใหม่
ชมวิวภูเขำซำกุระจิม่ำ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ ออนเซ็น และ อบทรำยร้ อนแบบดั้งเดิม ณ อิบุสุกิ
ชมสวนญี่ปุ่นอำยุกว่ ำ 300 ปี และ เพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ้ งส่ งท้ำยในฟุกโุ อกะ

วันแรก
ศ. 1 พ.ย.
21.00 น.
01.00 น.

วันทีส่ อง
ส. 2 พ.ย.
เช้า
08.00 น.

กลางวัน

กรุ งเทพฯ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์
เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นาท่านเหินฟ้าสู่ฟุกโุ อกะ
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

ฟุกุโอกะ – ซำกะ – วัดไดโคเซ็นจิ – ยำนำคำว่ำ – เรื อล่องแม่ นำ้ ยำนำกำวำ –
คุมำโมโตะ
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยาน ฟุกโุ อกะ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ ซำกะ แล้วนาท่านชม วัดไดโคเซ็นจิ หรื อมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดสึ สึ
จิ” เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 8 ตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิงเขาจิกิริยะมะ เขตเชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดฟุกโุ อกะกับจังหวัดซากะ ปั จจุบนั เป็ นวัดที่ผคู ้ นนิยมมาชมดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสี ด้าน
ในมีตน้ เมเปิ้ ลหนาแน่นบริ เวณสวนญี่ปุ่นและลานชมพระอาทิตย์ตก พร้อมจุดชมใบไม้อีกหลาย
จุด อีกทั้งที่นี่ได้รับความนิยมจากหนุ่มสาวจานวนมากเนื่องจากได้รับการคัดเลือกเป็ น “พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ของคู่รัก” แผ่นโลหะรู ปหัวใจบริ เวณยอดเขาก็เป็ นจุดที่ถกู กล่าวขวัญถึงอย่างมาก

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ยำนำกำว่ ำ เพื่อสัมผัสบรรยากาศการ เรื อล่ องแม่ นำ้ ยำนำกำวำ ไป
ตามสองฝั่งคลองอันมีลกั ษณะคดเคี้ยว ผ่านตัวเมือง ชมบรรยากาศบ้านเรื อนริ มน้ าของญี่ปุ่น
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามริ มสองฝั่งคลอง เปรี ยบเสมือนการล่องเรื อ
กอนโดล่าในบรรยากาศแบบญี่ปุ่น
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ค่า

วันทีส่ ำม
อำ. 3 พ.ย.
เช้า

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ คุมาโมโตะ
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Kumamoto หรื อในระดับเดียวกัน

คุมำโมโตะ – สวนผลไม้ – สถำนีคุมำโมโตะ – รถไฟชมวิวคำวะเซมิ ยำมะเซมิ –
สถำนีฮิโตะโยชิ – คำโกชิม่ำ – ศำลเจ้ ำคิริชิม่ำ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บลูกแอปเปิ้ ล มา
รับประทานสดๆ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
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11.24 น.

13.03 น.

กลางวัน

ค่า

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ สถานีคมุ าโมโตะ
แล้วนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางโดย รถไฟชมวิวคาวะเซมิ ยามะเซมิ ซึ่งมีความหมายว่า
ครึ่ งหนึ่งของรถไฟเป็ นด้านที่สามารถชมวิวภูเขา และอีกด้านหนึ่งสาหรับชมวิวแม่น้ านัน่ เอง นาท่าน
เพลิดเพลินกับวิวภูเขาและแม่น้ าทั้งสองข้างทาง พร้อมกับทานขนมหวานแสนอร่ อยภายในรถไฟ

รถไฟเดินทางถึง สถานีฮิโตะโยชิ แล้วนาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคารโดยรถโค้ช
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ คำโกชิม่ำ จังหวัดที่ต้ งั อยูท่ างตอนใต้แล้วนาท่านชม ศำลเจ้ ำคิริชิม่ำ
ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชูซ่ ึงมีประวัติความเป็ นมายาวนานหลายร้อยปี ในอดีตได้รับ
ความเสี ยหายจากการปะทุของภูเขาคิริชิม่า จึงทาให้ตอ้ งบูรณะใหม่หลายครั้ง ส่วนสถาปั ตยกรรม
อย่างศาลเจ้าหลักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่า มีความเชื่อกันว่าศาล
เจ้าแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เรื่ องการขอพรให้บา้ นเมืองสงบสุข ครอบครัวแคล้วคลาดปลอดภัย
การค้าขายเจริ ญรุ่ งเรื อง และเดินทางปลอดภัย ดังนั้นจึงสามารถพบเห็นนักเดินทาง นักธุรกิจ
หรื อชาวเมืองมาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้อย่างเนืองแน่นเป็ นประจา

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเข้าสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
บริ การท่านด้วยเมนูไคเซกิ คัดสรรควัตถุดิบที่ดีที่สุดตามฤดูกาล จัดเสิ ร์ฟแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมให้ท่าน
ได้รับประทาน
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พักค้างแรม ณ โรงแรม Shiroyama Kanko หรื อในระดับเดียวกัน
โรงแรมวิวสวยที่สุดของจังหวัดคาโกชิม่า เนื่องจากตั้งอยูบ่ นเขา อีกทั้งยังสามารถชมวิว
ภูเขาไฟซากุระจิม่าจากห้องพัก ห้องออนเซ็น ไวน์เซล่า และล็อบบี้ของโรงแรม อีกทั้งยังได้รับ
รางวัลการันตีมากมายจากทางองค์กรญี่ปุ่น เนื่องจากเป็ นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ทั้งมาตราฐาน
การบริ การ ภัตตาคารอาหาร และได้รับความนิยมมากที่สุดจากทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติที่มา
เยือนคาโกชิม่า

วันทีส่ ี่
จ. 4 พ.ย.
เช้า

คำโกชิม่ำ – จุดชมวิวภูเขำซำกุระจิม่ำ – กิจกรรมทำซู ชิ – สวนเซ็นกันเอ็น –
ย่ำนช้ อปปิ้ งถนนเท็นมงคัง
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขำซำกุระจิม่ำ ซึ่งตั้งอยู่ ณ บนเขาชิโรยาม่า ท่านสามารถ
ชมความงดงามของภูเขาซากุระจิม่าและตัวเมืองคาโกชิม่าได้จากมุมสูง อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็ น
ที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
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จากนั้น นาท่านเข้าร่ วม กิจกรรมทำซู ชิ ซูชิถือเป็ นหนึ่งในอาหารที่ข้ ึนชื่อของญี่ปุ่น ที่ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่ หลายไปทัว่ โลก ให้ท่านได้เรี ยนรู ้กรรมวิธีในการปั้นซูชิตามแบบแผนที่ถูกต้อง
โดยมีเชฟผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูด้ ูแล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สวนเซ็นกันเอ็น อดีตเรื อนพานักของขุนนางสมัยเอโดะ มีอายุกว่า
360 ปี ซึ่ งได้รับการบูรณะใหม่แต่ยงั คงสภาพสถาปั ตยกรรมแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ภายในเป็ น
สวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณขนาดใหญ่ สวนแห่งนี้ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็ นสวนที่มีความสวยงามใน
ทุกฤดูกาล นอกจากนี้ภายใน ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก โรงน้ าชา และจุดชม
วิวซากุระจิม่า ที่ควรค่าแก่การเข้าชมเป็ นอย่างยิง่
พิเศษ ให้ท่านได้จิบชาร้อนๆ ทานขนมญี่ปุ่น พร้อมกับชมวิวซากุระจิม่าอันน่าประทับใจ
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ถนนเทนมงคัง แหล่งช้อปปิ้ งที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์แฟชัน่
มากมายรวมถึงโรงภาพยนตร์ และร้านอาหารหลากหลายประเภท รวมไปถึงร้านของฝาก
พื้นเมืองให้เลือกซื้อหาอย่างมากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและเลือกซื้อของฝากได้อย่างเต็ม
อิ่มจุใจจนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

วันที่ห้ำ
อ. 5 พ.ย.
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนู ชำบูหมูดำคุโรบุตะ เนื้อหมูที่ข้ นึ ชื่อเรื่ องความนุ่มและมีรสชาติอร่ อยที่สุดใน
ญี่ปุ่น คาโกชิม่าเป็ นแหล่งผลิตหมูดาที่ได้มาตราฐาน และส่งออกไปยังทัว่ ทุกภูมิภาคในญี่ปุ่น
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Shiroyama Kanko หรื อในระดับเดียวกัน

คำโกชิม่ำ – อิบุสุกิ – พิพธิ ภัณฑ์ โรงกลัน่ เหล้ำโชจู – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ว
ซัทสึ มะ เดนโชคัง – กิจกรรมอบทรำยร้ อน
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อิบุสุกิ เมืองที่อยูท่ างตอนใต้สุดของจังหวัดคาโกชิม่า
แล้วนาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ โรงกลัน่ โชจู นาท่านชมกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตโชจูจาก เผือก
และมัน โชจูถือเป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมสูงในจังหวัดคาโกชิม่า และที่นี่ยงั
เป็ นแหล่งผลิตโชจูช้ นั ยอดของญี่ปุ่นอีกด้วย
พิเศษ ให้ ท่ำนได้ ทดลองลิม้ รสชำติของโชจูชื่อดังของคำโกชิม่ำได้ตำมอัธยำศัย
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วย นางาชิโซเมน หรื อ โซเมนน้ าไหล หนึ่งในเมนูข้ ึนชื่อของอิบุสุกิ เป็ นต้นตาหรับ
ของโซเมนที่ได้รับความนิยม และโด่งดังไปทัว่ ญี่ปุ่น ทางร้านใช้น้ าแร่ ที่สะอาดบริ สุทธิ์
อีกทั้งยังรักษามาตตราฐานเรื่ องความสะอาด และรสชาติที่อร่ อยถูกปากจนต้องติดใจ

หลังอาหาร นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว ซัทสึมะ เด็นโชคัง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงตัวอย่าง
เครื่ องแก้วซึ่งผลิตโดยการเป่ าด้วยไฟแล้วตัดด้วยมืออย่างประณี ต เครื่ องแก้วเหล่านี้ได้รับอิทธิพล
มาจากสมัยอดีตกาลชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นทาเครื่ องแก้วขึ้นเพื่อถวายแด่จกั รพรรดิ และใช้กนั แต่
ภายในราชวงศ์เท่านั้น แต่ภายหลังได้นามาสู่งานศิลปะอันทรงคุณค่าของคาโกชิม่าที่ราคาสูงถึง
หลักล้านเยน
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ได้เวลาอันสมควรนาท่านเข้าสู่ที่พกั
อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายจากความเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ หรื อเลือก
อบทรายร้อน หนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่อิบุสุกิ เนื่องจากทรายบริ เวณหาดของอิ
บุสุกิมีอุณหภูมิที่สูงกว่าทรายร้อนที่อื่น มีแร่ ธาตุที่จาเป็ นและมีประโยชน์ ในการบารุ งการ
ไหลเวียนโลหิ ต ช่วยให้ผอ่ นคลาย อีกทั้งการอบทรายร้อนของอิบุสุกิยงั เป็ นถิ่นกาเนิดวัฒนธรรม
การอบทรายร้อน จนได้รับความนิยมและแพร่ หลายไปในเขตเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่น
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ค่า

วันที่หก
พ. 6 พ.ย.
เช้า

10.48 น.

12.13 น.

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hakusuikan หรื อในระดับเดียวกัน
โรงแรมที่เรี ยกได้วา่ ดีที่สุดในเมืองอิบุสุกิ และเป็ นที่พานักประจาในการมาเยือนอิบุสุกิของมหา
จักรพรรดิและราชวงศ์ญี่ปุ่น

อิบุสุกิ – คำโกชิม่ำ – สถำนีคำโกชิ ม่ำชู โอ – ฟุกุโอกะ – สถำนีฮำกำตะ – ย่ำนเท็นจิน
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ คำโกชิม่ำ แล้วนาท่านสู่ สถำนีคำโกชิม่ำชู โอ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง
กลับสู่ฟกุ โุ อกะ
นาท่านเดินทางสู่ ฟุกโุ อกะ โดยรถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็ วสูงของญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางจาก
คาโกชิม่า ถึง ฟุกโุ อกะ ประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที

รถไฟเดินทางถึง สถำนีฮำกำตะ แล้วนาท่านเดินทางสู่ ย่ ำนเทนจิน โดยรถไฟท้องถิ่น
ย่านเทนจินเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของฟุกโุ อกะ มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและ
ใต้ดิน รวมทั้งห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง อาทิเช่น อิเซตัน มิตสึ โคชิ เป็ นต้น
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตาม
อัธยาศัย โดยทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมงบประมาณไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตาม
อัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ ให้ได้ท่านลิ้มลองความนุ่ม หอมหวานของเนื้อมิยำซำกิ สไตล์ เทปันยำกิในบรรยากาศ
ของร้านที่สวยงามแห่งนี้
ร้ ำนนีไ้ ด้ รับควำมนิยมแป็ นอย่ ำงยิง่ ในหมู่นักท่ องเทีย่ วทั้งในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ
นักท่ องเทีย่ วจำกอังกฤษ ดังจะเห็นได้ จำกคำนิยมในเว็บไซส์ ของ Japan Travel Center UK

เนื้อวัวจากเมืองมิยาซากิ ถือว่าเป็ นเนื้อวัวคุณภาพชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศญี่ปุ่น เพราะมีรสชาติอร่ อย เนื้อนุ่มสุดยอด ละลายในปาก มีไขมันแทรกเหมือนลายหิน
อ่อนสวยงาม เป็ นเนื้อที่หาทานยากในญี่ปุ่น
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พักค้างแรม ณ โรงแรม Okura หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่หก
พฤ. 7 พ.ย.
เช้า
11.40 น.

15.00 น.

ฟุกุโอกะ – กรุ งเทพฯ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกโุ อกะ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับควำมขอบคุณ
จำก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น
* ภัตตาคารอาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากยังไม่ ได้ ทาการจอง
* การชมวิวภูเขาไฟซากุระจิ ม่า ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศในแต่ ละวัน

Discover The Nature of Yakushima Surprise! 7 Days

- 12 -

ค่ ำบริกำร สำหรับรำยกำร
Discover The Nature of Kagoshima Surprise! 7 Days

โดยสำยกำรบินไทย (TG)
อัตรำค่ ำบริกำรทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน
ออกเดินทำงวันที่

1 – 7 พฤศจิกำยน 2562

ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่ ำนละ

102,900 บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน

102,900 บำท

เด็กอำยุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน มีเตียงเสริม

92,900 บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ไม่ มเี ตียง

82,500 บำท

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ

35,900 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรตัว๋ เครื่ องบินโดยสำรระหว่ ำงประเทศ สำยกำรบินไทย
ชั้นทัศนำจร เดินทำงไป – กลับ พร้ อมกันเป็ นหมู่คณะ รำคำท่ ำนละ

20,000 บำท

หมำยเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำ ถ้ ำจำนวนผู้ใหญ่ เดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน
 อัตรำค่ ำบริกำรนี้ คิดคำนวณจำกอัตรำคำตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนำจร (สำหรับเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
เดินทำงไป-กลับพร้ อมกัน) สำยกำรบินกำรบินไทย ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบิน จำกตัว๋ กรุ๊ปเป็ นตัว๋ เดีย่ ว ในกรณีทมี่ ผี ้เู ดินทำงทีใ่ ช้ ตวั๋ กรุ๊ปน้ อยกว่ ำ จำนวนตัว๋ กรุ๊ปขั้นตำ่ ที่
ทำงสำยกำรบินกำหนด
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมกำรเดินทำง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นหลัก
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจำกข้ อผิดพลำดทำงกำรพิมพ์
อัตรำค่ ำบริกำรรวม
 ค่ารถรับส่งตามรายการ
 ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่ารถไฟชินคันเซ็น
 ค่ ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 4,000,000 บำท
Discover The Nature of Yakushima Surprise! 7 Days
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ค่ ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั เิ หตุ วงเงินท่ ำนละ 3,000,000 บำท
หัวหน้ ำทัวร์ จำกกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คอยอานวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
บริ การจัดส่งกระเป๋ าถึงห้องพักทุกคืน
ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
บริ การน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด
บริ การขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
ของพรี เมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋ า Travel kit, universal adapter,
Shopping bag, ปกพาสปอร์ ตหนังแท้, ปากกาไฟฉาย, ร่ ม, แท็กกระเป๋ า, ลูกอม และ
ยาดม)
 Snack box บริ การ ณ ท่าอากาศยาน
 พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่ อง / 2ท่าน หรื อ Sim 2 fly ท่านละ 1 sim
ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็ นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 ค่ ำภำษีนำ้ มัน ซึ่งอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมภำวะตลำดนำ้ มันโลกซึ่งประกำศโดยสำยกำรบิน
ทำงบริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ ำว
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ระเบียบกำร และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ผูใ้ หญ่จานวน 15 ท่านขึ้นไป)
2. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั
ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำสีลม
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวตั ร

ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี

ธนำคำรกรุงเทพ
สำขำสีลม
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวตั ร

สะสมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี 101-8-64952-3
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001-2-80809-9

ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำสีลม
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวตั ร และ/หรื อ นำงสำวณภัทร โลกำศิริวตั ร เลขทีบ่ ัญชี

065-238830-9

**กรณีสำรองทีน่ ั่งหลัง 15 วันก่ อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอรับชำระค่ ำทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**
3.
4.

5.

6.

7.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
กำรยกเลิก
o กรณียกเลิกกำรจองน้ อยกว่ ำ 45 วัน ก่ อนกำรเดินทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภำยใน 30 วัน ก่ อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ ำบริกำรทัวร์ 50%
ของรำคำทัวร์
o กรณีแจ้ งยกเลิกกำรจองภำยใน 15 วัน ก่ อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำย
ทั้งหมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู ้
เดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้

หมำยเหตุ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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