** ชม “บ่ อนำ้ แร่ จิโคกุ” บ่อน้ ำแร่ ธรรมชำติที่มีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน้ ำทะเล
** ชม “อนุสรณ์ สถำน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุกำรณ์สงครำมโลกครั้งที่2 ที่เมืองนำงำซำกิ
** นัง่ กระเช้ำขึ้นสู่ จุดชมวิว “ภูเขำอินำซะ” ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ควำมสู ง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนำงำซำกิ
** ชม “หมู่บ้ำนยูฟูอนิ ” หมู่บำ้ นหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
** ชมควำมงำมของดอกซำกุระ ณ “สวนมำอิซูรุ” หรื อ ปรำสำทเก่ำฟุคุโอกะ
** ให้ท่ำนได้ผอ่ นคลำย แช่ นำ้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขำปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ กำรท่ำนด้วยนำ้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่ำนละ 1ขวด/วัน

กำหนดกำรเดินทำง 28 มีนำคม - 1 เมษำยน 2561
29 มีนำคม - 2 เมษำยน 2561
3 - 7 เมษำยน 2561 (วันจักรี )
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วด้ วยค่ ะ)
วันแรก

สนำมบินสุ วรรณภูมิ - สนำมบินฟุคุโอกะ

21.00 น.

พร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้น 4 (ผูโ้ ดยสำรขำออก) เพื่อเตรี ยมตัวเดินทำง นำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำร
เช็คอินของ สำยกำรบินไทย ประตูทำงเข้ำที่ 1 เคำน์เตอร์ D

วันทีส่ อง

ฟุคุโอกะ - ศำลเจ้ ำดำไซฟุ - หมู่บ้ำนยูฟูอนิ - เบปปุ - จิโคกุเมงูริ - ออนเซ็น+ขำปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

00.50 น.

เหินฟ้ำสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่ โมง / เวลำท้องถิ่นจะเร็ วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
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08.00 น.

ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองฟุคุโอกะ นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร ศุลกำกร จำกนั้นเดินทำงสู่ ตวั
เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกำะคิวชู เกำะที่มีควำมสวยงำมทำงธรรมชำติและสถำนที่ท่องเที่ยวมำกมำย
เดินทำงสู่ “ศำลเจ้ ำดำไซฟุ” สร้ำงขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่นกั ปรำชญ์และกวีเอกซู งำวำระ มิจิซำเนะ ผู ้
ถูกเนรเทศจำกรำชสำนักโตเกียวและเสี ยชีวติ ลง จำกนั้นได้เกิดเรื่ องร้ำยต่ำงๆขึ้นมำกมำยจนลือกันว่ำต้นเหตุเป็ น
เพรำะกำรเนรเทศท่ำนอย่ำงไม่เป็ นธรรม ต่อมำท่ำนจึงได้รับกำรบูชำในฐำนะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและ
วัฒนธรรม ปั จจุบนั นักเรี ยนทุกระดับชั้นต่ำงพำกันมุ่งหน้ำมำยังสะพำนโค้งของศำลเจ้ำเพื่อบนบำนขอให้สอบ
ผ่ำน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนยูฟูอนิ (Yufuin Village)” เป็ นหมู่บำ้ นหัตกรรม ต้นกำเนิด OTOP ภำยในหมู่บำ้ นมี
ร้ำนค้ำ กำรฝี มือมำกมำยชมร้ำนเครื่ องแก้ว ร้ำนขนมญี่ปุ่นปรุ งสดๆ ร้อนๆ และ สะอำดสะอ้ำน และเลือกซื้ อของ
ที่ระลึกมำกมำย ด้ำนในยังมี Flora Village เป็ นทีมปำร์ คสไตล์ยโุ รป ที่ตกแต่งได้อย่ำงน่ำรัก และ ลงตัว ไม่วำ่
ท่ำนอยูม่ ุมไหนก็สำมำรถถ่ำยรู ป ได้ววิ ที่สวยงำม อีกทั้งสวนของหลังหมู่บำ้ นแห่งนี้ ท่ำนจะเห็นวิวทะเลสำบ
ขนำดเล็กที่ลอ้ มด้วยธรรมชำติทิวเขำอันสวยงำม นับว่ำเป็ นอีกบรรยำกำศที่น่ำบันทึกภำพเป็ นที่ระลึกด้วยเช่นกัน
เดินทำงสู่ เมือง “เบปปุ” แหล่งน้ ำแร่ และน้ ำพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกำะคิวชู และมีประสิ ทธิ ภำพในกำรรักษำ
โรคได้ดว้ ย นำท่ำนสู่ “บ่ อนำ้ แร่ จิโคกุ หรื อเรียกว่ ำ จิโคกุเมงูริ” บ่อน้ ำแร่ ธรรมชำติที่มีสีสันตระกำรตำ บ้ำงสี แดง
บ้ำงสี เขียว บ้ำงเป็ นบ่อโคลนเดือดที่อดั แน่นด้วยแร่ ธำตุเข้มข้น (บ่ อที่ท่ำนจะได้ ชมคือ บ่ อสี ฟ้ำ) สวยสดใส
เหมือนน้ ำทะเล เป็ นที่นิยมของคนทัว่ ไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีควำมร้อนสู งถึง 98 องศำเซลเซี ยส ส่ ง
กลิ่นแร่ อบอวลไปทัว่ หุ บเขำ มีควันพวยพุง่ ออกมำจำกรอยแยกของหิ น ซึ่งเป็ นธรรมชำติที่ท่ำนจะหำได้ที่นี่ที่
เดียว
 พักที่ HOTEL NEW TSURUTA หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมพิเศษ!!ให้ท่ำนได้ทำนขำปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่ำนจะได้สัมผัสกับกำรอำบน้ ำแร่ หรื อ ออนเซ็น เพื่อผ่อน
คลำยควำมเมื่อยล้ำ กำรอำบน้ ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภำพดี, ผ่อน
คลำยควำมเมื่อยล้ำ และยังช่วยในระบบกำรเผำผลำญของร่ ำงกำยอีกด้วย
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วันทีส่ ำม

ชมซำกุระและทิวลิป ณ สวนเปปปุ - โทซุพรีเมีย่ ม เอ้ำท์ เล็ต - เมืองนำงำซำกิ - ศำลเจ้ ำยูโทคุอนิ ำริ ย่ ำนไชน่ ำทำวน์ - นั่งกระเช้ ำชมวิวภูเขำอินำซะ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำน “ชมซำกุระและทิวลิป ณ สวนเปปปุ” สวนนี้ต้ งั อยูใ่ จกลำงเมืองเปปปุซ่ ึ งเป็ นสถำนที่พกั ผ่อน
หย่อนใจสำหรับประชำชนเมืองนี้ เมื่อถึงฤดูกำลก็จะได้เห็นดอกซำกุระที่บำนสะพรั่งพร้อมกับดอกทิวลิป
หลำกหลำยสี ให้ทุกท่ำนพักผ่อนและเดินเก็บภำพควำมสวยงำมได้ตำมอัธยำศัย (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
นำท่ำนสู่ “โทซุ พรี เมี่ยม เอ้ำท์เล็ต” เป็ นพื้นที่ชอ้ ปปิ้ งเอ้ำท์เล็ตขนำดใหญ่ มีร้ำนค้ำของแบรนด์ช้ นั นำและแบรนด์
ท้องถิ่นมำกกว่ำ 150 ร้ำน อำทิเช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New
Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมำกมำย สำมำรถช้อปปิ้ งได้ครบทั้งผูห้ ญิง ผูช้ ำย และเด็กเล็ก ไม่วำ่ จะเป็ น
เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ ำ เครื่ องสำอำงค์ โดยแต่ละร้ำนก็จะมีโปรโมชัน่ ส่ วนลดมำกมำย
 รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุม้ ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองนำงำซำกิ” เมืองเก่ำแก่อนั ทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็ นเมืองท่ำ
ที่มีกำรติดต่อค้ำขำย แลกเปลี่ยนอำรยะธรรมต่ำงๆ กับโลกตะวันตกซึ่ งมำเผยแผ่เข้ำสู่ ประเทศญี่ปุ่น
เดินทำงสู่ “ศำลเจ้ ำยูโทคุอินำริ” สร้ำงขึ้นในปี 1688 เป็ นศำลเจ้ำนิกำยชินโต ประจำตระกูลนำเบะชิมะ ผูป้ กครอง
เมืองซำกะ ในสมัยเอโดะ เป็ นศำลเจ้ำอินำริ ที่ใหญ่และสำคัญเป็ นอันดับ 3 รองมำจำก ศำลเจ้ำฟุชิมิอินำริ และศำล
เจ้ำคะซะม่ำอินำริ ซึ่ งศำลเจ้ำแห่งนี้เป็ นที่ประทับของเทพเจ้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชำชนต่ำงนิยมไปสักกำระขอพร
เกี่ยวกับกำรเก็บเกี่ยว ควำมสำเร็ จด้ำนธุ รกิจ และควำมปลอดภัย ด้ำนบนของตัวศำลเจ้ำ ก็เป็ นจุดชมวิวที่สวยงำม
อีกจุดหนึ่ง โดยเฉพำะช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็ นสี ส้มแดง ส่ วนหน้ำศำลเจ้ำก็ยงั มีสะพำนสี แดงคู่กบั
แม่น้ ำสำยเล็กๆเป็ นจุดถ่ำยภำพที่สวยงำมเลยทีเดียว นำท่ำนสู่ “ย่ำนไชน่ ำทำวน์ นำงำซำกิ” (Nagasaki
Chinatown) เป็ น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชำวจีนขนำดใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เป็ นแหล่งชุมชนชำวจีนที่อพยพ
มำตั้งรกรำก เข้ำมำค้ำขำยในประเทศญี่ปุ่น ตึกรำมบ้ำนเรื อนส่ วนใหญ่จะเปิ ดเป็ นร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรจีน
สิ่ งก่อสร้ำงต่ำงๆ ในชุนชน เช่น ศำลเจ้ำ วัด ซุม้ ประตู ล้วนถูกสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมจีน ชมบรรยำกำศ
แบบจีนแท้ จำกนั้นนำท่ำน “นั่งกระเช้ ำ” ขึ้นสู่ จุดชมวิว “ภูเขำอินำซะซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ควำมสู ง 333 เมตร เป็ น
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนำงำซำกิเมืองที่มีประวัติศำสตร์ ยำวนำนกับกำรรับอิทธิ พลจำกตะวันตกมำ
ตั้งแต่อดีตกำล โดยเฉพำะทิวทัศน์บริ เวณท่ำเรื อและอ่ำวนำงำซำกิ บ้ำนเรื อนตั้งเรี ยงรำยลดหลัน่ กันไปบนภูมิ
ประเทศซึ่งเป็ นภูเขำ ถือได้วำ่ เป็ นจุดชมวิวที่สำมำรถมองวิวเมืองนำงำซำกิเมืองที่งดงำมทั้งเมือง ทั้งในตอน
กลำงวันและตอนกลำงคืน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ HOTEL NEW TANDA หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
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วันทีส่ ี่

สวนสั นติภำพนำงำซำกิ+พิพธิ ภัณฑ์ ระเบิดปรมำณู - ชมซำกุระ ณ สวนมำอิซูรุ ห้ ำงคำแนลซิตี้ ฮำกำตะ - ย่ ำนช้ อปปิ้ งเทนจิน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนระลึกถึงเหตุกำรณ์ในประวิศำสตร์ ยงั “สวนสั นติภำพนำงำซำกิ” ถูกจัดสร้ำงขึ้นเพื่อรำลึกถึง
เหตุกำรณ์ทิ้งระเบิดปรมำณู ที่ชื่อว่ำ Fat man เมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม ค.ศ. 1945 ที่ทำลำยเกือบทั้งเมืองและยังฆ่ำ
สิ่ งมีชีวติ ไปมำกกว่ำ 80,000 คน ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้ นเกี่ยวกับสันติภำพมำกมำย โดยที่ดำ้ นหลังของสวนจะมี
เสำสี ดำที่เป็ นตัวชี้ ตำแหน่งจุดศูนย์กลำงของระเบิดปรมำณู และมีรำยชื่อของเหยือ่ ในครั้งนั้นด้วย และทำง
ตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกำรทิง้ ระเบิดในครั้งนั้น และนำท่ำนชม “พิพธิ ภัณฑ์ ระเบิดปรมำณูนำงำซำกิ”
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเหตุกำรณ์ ซำกชิ้นส่ วนสิ่ งของต่ำงๆ โดย
เรี ยงลำดับเหตุกำรณ์ต้ งั แต่ก่อนระเบิดปรมำณู ลง จนถึงวินำทีแห่งควำมหำยนะ ซึ่ งมีหลักฐำนที่ถูกวีดีโอบันทึก
ไว้ ภำพถ่ำยอำคำรบ้ำนเรื อนที่พงั ยับเยิน ภำพผูค้ นล้มตำย หรื อผูท้ ี่รอดชีวิตแต่ตอ้ งทนทุกข์ทรมำนจำกสำรกัมต
ภำพรังสี เป็ นโรคลูคีเมีย(มะเร็ งเม็ดเลือดขำว) ที่ค่อยๆคร่ ำชีวติ ผูค้ นเหล่ำนั้นไปอีกจำนวนมำก
จำกนั้นชม “สวนมำอิซูรุ” หรื อ ปรำสำทเก่ำฟุคุโอกะ ตั้งอยูใ่ จกลำงเมืองฟุคุโอกะ เป็ นสวนสำรธำรณะ ที่คน
เมืองนิยมมำพักผ่อน เมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ (ประมำณปลำยมีนำ - ต้นเดือนเมษำยน) จะเต็มไปด้วยต้นซำกุระ
นับหลำยร้อยต้น ที่เบ่งบำนไปด้วย ดอกซำกุระสี ชมพูอ่อนทัว่ ทั้งสวน ทำให้ที่นี่กลำยเป็ นจุดชมซำกุระที่ดีที่สุด
จุดหนึ่งของเมืองฟูกุโอกะ จึงดึงดูดคนมำกมำยให้เข้ำเยีย่ มชมเดินเล่น หรื อปิ กนิกกันบนสนำมหญ้ำใต้ตน้ ซำกุระ
โดยจะนิยมทำนข้ำวกล่องที่เรี ยกว่ำ ฮำนำมิ (Hanami) (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ หำ้ ง “คำแนลซิตี้ ฮำกะตะ” เป็ นศูนย์กำรค้ำและควำมบันเทิงขนำดใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ น "เมืองที่อยูใ่ นเมือง" ประกอบด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนกำแฟ ภัตตำคำร โรงละคร ศูนย์
เกม โรงภำพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่ำนกลำงศูนย์กลำงค้ำ ต่อด้วย “ย่ ำนเทนจิน(Tenjin)”
โดยในบริ เวณนี้จะมีร้ำนรวง ถนนคนเดิน และห้ำงใหญ่ๆมำรวมตัวกันอยูม่ ำกมำย มีสินค้ำให้เลือกซื้ อ
หลำกหลำยชนิด ตั้งแต่เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ เสื้ อผ้ำ แบรนเนมด์ หนังสื อ เครื่ องสำอำงค์ต่ำงๆ รวมไปถึงร้ำนอำหำรอีก
มำกมำย
 รับประทำนอำหำรค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุม้ ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
 พักที่ CENTRAL HOTEL FUKUOKA หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
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วันทีห่ ้ ำ

สนำมบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

11.35 น.
14.55 น.

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (กรุ ณาตรวจเช็คสิ่ งของและสัมภาระให้ เรี ยบร้ อย)
สมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน “สนำมบินฟุคุโอกะ” เพื่อเดินทำงกลับสู่ เมืองไทย
เหิ นฟ้ำสู่ เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกับควำมประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมำยเหตุ : รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกภัยธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆที่ระบุในรำยกำรนี้ อำจมีกำรปรับย่ำน และสถำนที่ต้ งั ได้ตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมำตรฐำนเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคำนึงถึงควำมสะดวกของเส้นทำงระหว่ำงกำรนำเที่ยวเป็ นสำคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

เดินทำง 28 มีนำคม - 01 เมษำยน 2561 / 29 มีนำคม - 02 เมษำยน 2561
3 - 7 เมษำยน 2561 (วันจักรี )
อัตรำค่ ำบริกำร สำหรับคณะ 30 ท่ำนขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

44,900 บำท
42,900 บำท
40,900 บำท
6,000 บำท
-20,000 บำท

เด็กทำรก อำยุต่ำกว่ำ 2 ปี (ณ. วันเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ ก่อนทำกำรจองค่ะ
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อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนำจร)
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์
o ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 4/12/2560)
o ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
o โรงแรมที่พกั ตำมระบุไว้ในรำยกำร หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่ำน)
o ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอำยุต่ำกว่ำ 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบตั ิเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็ นพิษระหว่ำงเดินทำง
o กำรบริกำรของมัคคุเทศก์ จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ ำน
o น้ ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่ำนละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
o ค่ำทำหนังสื อเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสื อเดินทำง
o ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่ำอำหำรที่สงั่ มำในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนื อจำกที่บริ ษทั จัดให้ ในรำยกำรทัวร์
o ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณี ที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
o ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรื อ คนต่ำงด้ำว
o ค่ำเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใช้จ่ำยกับเจ้ำหน้ำที่)
กรุ ณำแจ้งอย่ำงน้อย 7 วันก่อนเดินทำง พร้อมหน้ำพำสชัดเจนของคนเดินทำงแทน
o ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลัง
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพิ่มเติมตำมควำมพึงพอใจ
o ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงต่ำงชำติ)
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง / ชำระเงิน / กำรยกเลิก
o กรุ ณำจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง พร้ อมชำระมัดจำท่ำนละ 10,000 บำทภำยใน 1 วันทำกำร
o ส่ วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 20 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 31-45 วันทำกำรก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ำนละ 5,000 บำท (นับจำกวันที่แจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 21-30 วันทำกำรก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ำนละ 10,000 บำท (นับจำกวันที่แจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 11-20 วันทำกำรก่อนเดินทำง ยึดเงิน 50% ของรำคำทัวร์ (นับจำกวันที่แจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 10 วันทำกำรก่อนเดินทำง ยึดเงิน 100% ของรำคำทัวร์ (นับจำกวันที่แจ้งยกเลิก)
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o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่ทำกำรเก็บเอกสำรจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสำรเป็ น สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้ งำนไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อำหำรทีไ่ ม่ สำมำรถทำนได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องกำร, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสำรองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนกำรเดินทำง (เป็ นอย่ำงช้ ำ)
เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรำคำในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทำงไม่ถึงจำนวนที่ระบุ
o กรณี ท่ำนมีกำรเดินทำงด้วยตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เรำทรำบ ณ วันที่สำรองที่นงั่ หำกไม่มีกำรแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นจำกตัว๋ เครื่ องบินดังกล่ำวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขำกลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สำมำรถนำมำขอคืนเงินได้
o ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริ กำรใดๆ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่สำมำรถเรี ยกร้องขอ
คืนค่ำบริ กำรได้
o ค่ำบริ กำรที่ท่ำนชำระกับทำงบริ ษทั ฯ เป็ นกำรชำระแบบเหมำขำด และทำงบริ ษทั ฯได้ชำระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนั้นหำกท่ำนมีเหตุอนั ใดที่ทำให้ท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรที่ระบุไว้ ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริ กำรไม่ได้
o ทำงรัฐบำลญี่ปุ่นได้ประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรพำนักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทำงรัฐบำลญี่ปุ่นได้ประกำศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หำกผูย้ นื่ ประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทำงำน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่ำ
ตำมปกติ)
o หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบำงส่ วนหรื อทั้งหมด
o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ไม่วำ่ ประเทศใดจนทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่ำนอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได้ จำเป็ นต้องออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว้ แต่ทำงตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทำหน้ำที่
ประสำนงำนและเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรื อ คน
ต่ำงด้ำวที่พำนักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทำหน้ำที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อำนำจสิ ทธิ์ ขำดเป็ นของทำงกองตรวจคนเข้ำเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรยกเลิกหรื อล่ำช้ำของสำยกำรบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรื อสิ่ งของสู ญหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนื ออำนำจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรเรี ยกร้องค่ำชดใช้จำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดกำรสู ญหำยของ
สัมภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสู ญหำยดังกล่ำว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคำนึงถึงควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้ำส่ วนมำกเป็ นสำคัญ
o เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ แล้ว
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