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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิน ไทย เคาน์เตอร์ D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง

ฟุกุโอกะ –เบปปุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่ บา้ นยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุ ริ - บุ ฟ
เฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ – แช่ออนเซ็น

01.00 น.

เดิ น ทางสู่ สนามบิ น ฟุ กุโอกะ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยเที่ ย วบิ น ที่ TG 648 บริก ารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั ่วโมง เวลาท้องถิ่ น เร็วกว่ าประเทศ
ไทย 2 ชั ่วโมง)

08.00 น.

ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า
เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบ่ นชายฝั ง่ ทะเลตะวันออกของ
เกาะคิ ว ชู เ ป็ นเมื อ งแห่ ง บ่ อ น้ าแร่ ที่ เ ป็ นบ่ อ โคลน จัด เป็ นเมื อ งที่ มี รี ส อร์ท น้ าแร่ ม ากที่ สุ ด
นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ าแร่หลายหลากชนิ ดได้ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมี
ชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู ้ จึงมีนักเรียนนิ สิต นักศึกษา
มากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีตน้ บ๊วยนานาพันธ์
มากกว่ า 6,000 ต้น เจริ ญ เติ บ โตอย่างหนาแน่ น ทัว่ บริ เวณวัด ให้บ รรยากาศที่ แ สนรื่ น รมย์
ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้ าอยูบ่ นแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้ว
จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ ด้วยความเอ็นดู อิสระให้
ท่านได้ “ชมและซื้ อ” สิ นค้าของฝากของที่ ระลึ กที่ เป็ นสิ นค้าพื้ นเมื องที่ รา้ นค้ากว่า 100 ร้าน
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บริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้ นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทาจากถัง่ แดงห่อแป้ ง
ข้าวเหนี ยวแล้วนาไปปิ้ ง หรือจะเลือกซื้ อ ตุก๊ ตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ ทาจากกระดาษปั้ นเป็ นก้อ น
และระบายตกแต่งเป็ นรูปหน้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็ นตุก๊ ตานาโชค

นาท่านเข้าสู่ หมู่บา้ นยุฟุอิน เป็ นต้นแบบของหมู่บา้ น OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้ มี
ชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน้ าพุรอ้ น ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแห่งนี้ ที่
เป็ นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่ งของหมู่บา้ นยูฟูอิน หมู่บา้ นยูฟูอินประกอบไปด้วย
ร้านค้าขายของพื้ นเมื อง ผักและผลไม้สด ของที่ ระลึ ก Handmade น่ ารักๆ มากมายและยังมี
ขนมขึ้ นชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปั งทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยูท่ ่ามกลาง
ธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปั จจุบนั เมืองยุฟุอินได้กลายเป็ นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่ง
เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิ ยมที่นักท่องเที่ยวนิ ยมมาเยือน

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ บ่อน้ าพุรอ้ น (JigokuMeguri) หรือ บ่อน้ าพุรอ้ นขุมนรกทั้งแปด เป็ นบ่ อ
น้ าพุ รอ้ นธรรมชาติ ที่ เกิ ดขึ้ น ภายหลังจากการระเบิ ดของภู เขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ ที่
เข้มข้น เช่น กามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็ นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไป
อาบได้ แล้วบ่ อทั้ง 8 บ่ อ ก็ ต้ังชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่ เห็น กัน ท่ านจะได้พบกับ
บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเป็ น 1 ใน 8 บ่อน้ าพุรอ้ นชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็ น
บ่อที่ นักท่องเที่ ยวนิ ยมไปชมมากที่ สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็ นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่
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ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขนมาเสี
ึ้
ยงดังฟู่ ๆๆ อยูต่ ลอดเวลา เมื่อเดิน
เข้าไปใกล้ๆ จะรูส้ ึ กได้ถึงความร้อนที่ พุ่งขึ้ นมาจากใต้ธรณี ก่อนที่ จะเข้าไปชมบ่ อทะเลเดื อด
สามารถแวะชม สระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มากจนเด็กตัวเล็กๆ สามารถลงไปนัง่
ได้ ยูมิ จิโกกุ เป็ นบ่อน้ าร้อน สีฟ้าเหมือนน้ าทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กาเนิ ดขึ้ นหลังจาก
การระเบิ ดของภูเขาไฟเมื่ อ 1,200 ปี ก่อนมี ส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสี ขาวพวยพุ่ง
ขึ้ นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อ
นี้ แม้น้ าจะร้อนเกิ นกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน้ าแร่ วางจาหน่ า ยในร้านขายของที่ ระลึก ให้
นาไปละลายน้ าอาบเองที่ บา้ นได้ สรรพคุ ณ ทาให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ และรักษาโรคผิ วหนั งได้
ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั ง่ แช่เท้าในบ่อน้ าร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็ นเท้า) จะทาให้รูส้ ึกสบายเท้า
และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ ยวฟรี จะนั ง่ แช่ นานเท่าใดก็ได้ และภายใน
บริเวณ บ่อทะเลเดือด ยังมีบ่อน้ าพุรอ้ นสีเลือดอีก 1 บ่อ ซึ่งอยูไ่ ม่หา่ งกันมาก

คา่
พักที่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขาปู ยกั ษ์ให้
ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้ มรสเด็ด
BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ให้ท่ า นได้ผ่ อ นคลายกั บ การแช่ น้ า แร่ ธ รรมชาติ เชื่ อ ว่ า ถ้า ได้แ ช่ น้ า แร่ แ ล้ว จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม

ซากะ- ศาลเจ้ายูโทคุ - นางาซากิ -สวนสันติภาพ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองซากะ นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สร้างขึ้ นในปี
1688 เป็ นศาลเจ้านิ กายชินโต ประจาตระกูลนาเบะชิมะผูป้ กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ
เป็ นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสาคัญเป็ นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต และ
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ศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ ง
โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะ
เปลี่ยนเป็ นสีสม้ แดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยงั มีสะพานสีแดงคู่กบั แม่น้ าสายเล็กๆเป็ นจุดถ่ายภาพที่
สวยงามเลยทีเดียว ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิ ยมไป
สักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสาเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทั้งศาลเจ้า
แห่งนี้ ยังเป็ นหนึ่ งในฉากละคร "กลกิมโมโน"

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” นาท่านเข้าสู่ที่พกั จัดเก็บกระเป๋าสัมภาระ จากนั้ น
นาท่านชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ์” เพื่อย้อนราลึกถึงครั้งที่กองทัพสหรัฐฯ “ทิ้ ง
ร ะ เ บิ ด ป ร ม ณู ” ที่ เมื อ ง น า ง า ซ า กิ ใ น
วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 หลงเหลือไว้เพียงความโศกเศร้า และซาก
สิ่ งก่อสร้างที่ ปรักหักพังยังคงอนุ รัก ษ์ ไว้ให้คนรุ่น
หลังได้ระลึกถึง ซึ่งนับว่าเป็ นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความสู ญ เสี ย อย่า งใหญ่ ห ลวงต่ อ ประเทศญี่ ปุ่ น
และเป็ นสิ่งที่ทาให้คนญี่ปุ่นปลูกฝั งให้เป็ นมีความ
เป็ นชาติ นิ ยม ขยั น และอดทนรุ่ น ต่ อ รุ่ น (ไม่ รวมค่ า เข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ 200 เยน /
ท่าน) จากนั้ นนาท่านเข้าชม สวนสันติภาพนางาซากิ ที่สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์
สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุ สาวรียท์ ี่ สร้างขึ้ นเพื่อ
ระลึกถึ งความโหดร้าย ของสงครามที่ ผ่านมาและการมองให้เห็นถึ งสันติภาพในอนาคตซึ่ งจะ
เป็ นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป ท่านจะได้พบกับอนุ สาวรียข์ นาดใหญ่ต้งั ตระหง่าน เป็ นรูป
ปั้ นผูช้ าย มือขวาชี้ ขึ้ นไปบนฟ้ า สื่อถึ งการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิ ดปรมาณู แขนข้าง
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คา่
พักที่

ซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลกนาท่าน
เดินทางสู่ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปั ตยกรรม สิ่ง
ปลู ก สร้า ง เช่ น บ้า นเรื อ น ศาลเจ้า วัด ซุ ้ม ประตู ต่ า งๆ และอาหารรสชาติ พิ เศษที่ มี ค วาม
ผสมผสานระหว่างจีนและญี่ ปุ่ นที่ ผ สมผสานกัน อย่างลงตัว คุ ณ จะพบได้ที่ น างาซากิ ที่ เดี ยว
เท่านั้ น อาหารขึ้ นชื่อประจาเมืองนี้ คือ ซารา อุดง้ (SARA UDON) ราดหน้าญี่ปุ่น เป็ นเมนู เส้น
สูตรผสมพิเศษระหว่างจีนและญี่ ปุ่น และอาหารที่ ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ งคือ จัมปง (CHAMPON)
และซาลาเปาไส้หมูรอ้ นๆที่มีชื่อเรียกว่า KAKUNI-MAN ร้านอาหารย่านนี้ จะเปิ ดบริการถึงเวลา
21.00 น.
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย
MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ดอกวิสทีเรีย -ฟุกุโอกะ - ดิวตี้ ฟรี - ช้อปปิ้ งย่านเทนจิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทาง ชมอุโมงค์ดอกวิ สที เรีย หรือดอกฟู จิ ณ สวนคาวาจิ (โดยปกติดอกวิ ส
ทีเรียจะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม แต่ท้งั นี้ ทั้งนั้นขึ้ นอยูก่ บั สภาพ
อากาศ) ให้ท่ านได้ชมความงามของอุ โมงค์ดอกฟู จิส ลับ สี ที่ บ านสะพรัง่ ระย้า ลงมาคล้า ย
เถาวัลย์สีม่วง สวยงามตลอดทาง อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพความประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
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***กรณีที่ดอกวิสทีเรียยังไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ นาท่านเดินทาง สู่วัดคิสโชจิ
ซึ่งเป็ นวัดที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ แทนรายการ อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย**

เที่ยง

พักที่
วันที่หา้
เช้า

จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัส
แล้วจะหลงใหลเสน่ หข์ องเมืองนี้ ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้ าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรม
โบราณอันสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่งนี้ จึงมีท้งั 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สมั ผัส เสน่ หข์ องฟู
กูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รบั การจัดอันดับของนิ ตยสาร ASIA Week ให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดใน
เอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทานายว่าเมืองนี้ เป็ นเมืองที่มีอตั ราการเติบโตสูงเป็ นอันดับ 2 ของ
โลกรองจากลาสเวกัส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นาท่ านช้อปปิ้ งสิ น ค้าเครื่ องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่ องประดับ คุ ณ ภาพดี ที่รา้ นค้า
ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ “เทนจิน ช้อปปิ้ งมอลล์” ย่านช้อปปิ้ งที่ มีชื่อเสียงของฟุ คุโอกะ ให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซตัน มิ ตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดิน
มากมาย “ชมและซื้ อ” สิ น ค้า มากมาย อาทิ เ ช่ น เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า, กล้อ งถ่ า ยรู ป , MP3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้ อผ้า และเครื่องสาอาง เป็ นต้น
ในราคาน่ าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทาง
ศิ ล ปะของศิ ล ปิ นสมั ค รเล่ น ในช่ ว งของวัน หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ อี ก ทั้ ง ร้า นค้า รถเข็ น หรื อ “ยะ
ไต” ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็ นที่ นิยมของชาวญี่ ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก
เล็ก ๆ ที่เปิ ดให้บริการตั้งแต่หวั คา่ จนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลกู ค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่ อง
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่านอิสระค ่าตามอัธยาศัย**
ARK ROYAL FUKUOKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา นาท่านสู่ สนามบิ นฟุ กุโอกะ
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
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เหิน ฟ้ าสู่ก รุ งเทพฯโดยสายการบิ น THAI AIRWAYS เที่ ยวบิ นที่ TG649 บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
11.40 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
28 เม.ย.-02 พ.ค. 2561
29 เม.ย.-03 พ.ค. 2561
02-06 พฤษภาคม 2561
03-07 พฤษภาคม 2561
04-08 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
47,955
47,955
47,955
47,955
47,955

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

45,955
45,955
45,955
45,955
45,955

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
เครือ่ งบิน
44,955
8,000 32,955
44,955
8,000 32,955
44,955
8,000 32,955
44,955
8,000 32,955
44,955
8,000 32,955

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่า
ตั ๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 25 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วัน
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ วนที่ เหลื อ ทั้ง หมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่า งน้ อ ย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
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นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของ
ทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นั ก ท่ องเที่ ย วต้องการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อเลื่ อ นการเดิ น ทาง นั ก ท่ อ งเที่ ยว(ผู ้มี ชื่อใน

2.

3.

4.

5.

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณี นักท่ องเที่ ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่ องเที่ ยว (ผูม้ ี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของ
ทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5D3N – รห ัสท ัวร์ J281891

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ า นไม่ ได้ร่ ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไว้ในรายการ ไม่ ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่
มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่ องเที่ ยวทุ ก
ท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่างประเทศ ณ วันที่ ท างบริ ษั ท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มี อานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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