เยือนเกาะคิวชู เกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทยั ที่สวยงามและแสนโรแมนติค
เก็บภาพประทับใจกับภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยงั คุกรุน่ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู ้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ”ที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ
พิสูจน์ความแปลกของบ่อนํ้าแร่นรกจิโกกุเมกุริ” ที่สง่ เสียงคํารามตลอดเวลา
เยือนหมู่บา้ นยูฟูอินที่เป็ นต้นแบบ OTOP เมืองแห่งสายนํ้า ขุนเขาและออนเซ็น
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั มากมายที่ เท็นจินแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของฟุกุโอกะ

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ ทานไม่อ้นั

เดินทางเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559
ราคาเริม่ ต้นเพียง 27,900 บาท พักระดับ 3 ดาว

โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS
วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตู 3 สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เคาน์เตอร์
D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง ฟุกุโอกะ –เบปปุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่บา้ นยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟ
เฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ – แช่ออนเซ็น
02.15 น. เหิรฟ้าสู่
ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เจ็ทสตาร์ เที่ยวบินที่ 3K 509
ใช้เครื่องบินแอร์บสั A320 ที่นัง่ บนเครื่องเป็ นแบบ 3-3 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั ่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั ่วโมง)

09.30 น.

ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า
เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบ่ นชายฝัง่ ทะเลตะวันออกของ
เกาะคิวชูเป็ นเมืองแห่งบ่อนํ้าแร่ที่เป็ นบ่อโคลน จัดเป็ นเมืองที่มีรีสอร์ทนํ้าแร่มากที่สุด
นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ําแร่หลายหลากชนิ ดได้ “ศาลเจ้าดาไซฟุ ” วัดชินโตเก่าแก่และมี
ชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู ้ จึงมีนักเรียนนิ สิต นักศึกษา
มากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีตน้ บ๊วยนานาพันธ์
มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่ นทัว่ บริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์
ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้ าอยูบ่ นแท่นด้วยความเชื่อที่วา่ ถ้าลูบหัววัวแล้ว
จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ ด้วยความเอ็นดู อิสระให้
ท่านได้ “ชมและซื้ อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้าพื้ นเมืองที่รา้ นค้ากว่า 100 ร้าน

บริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้ นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทาํ จากถัง่ แดงห่อแป้ง
ข้าวเหนี ยวแล้วนําไปปิ้ ง หรือจะเลือกซื้ อ ตุก๊ ตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทาํ จากกระดาษปั้ นเป็ นก้อน
และระบายตกแต่งเป็ นรูปหน้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็ นตุก๊ ตานําโชค

นําท่านเข้าสู่ หมู่บา้ นยุฟุอิน เป็ นต้นแบบของหมู่บา้ น OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้ มี
ชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของนํ้าพุรอ้ น ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแห่งนี้ ที่
เป็ นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่ งของหมู่บา้ นยูฟอู ิน หมู่บา้ นยูฟอู ินประกอบไปด้วย
ร้านค้าขายของพื้ นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก 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
นําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้าพุรอ้ น ( JigokuMeguri) หรือ บ่อนํ้าพุรอ้ นขุมนรกทั้งแปด เป็ นบ่อ
นํ้าพุรอ้ นธรรมชาติที่เกิดขึ้ น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่
เข้มข้น เช่น กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็ นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไป
อาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ต้งั ชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน ท่านจะได้พบกับ
บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเป็ น 1 ใน 8 บ่อนํ้าพุรอ้ นชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็ น
บ่อที่นักท่องเที่ยวนิ ยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็ นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่
ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุง่ แทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟู่ ๆๆ อยูต่ ลอดเวลา เมื่อเดิน
เข้าไปใกล้ๆ จะรูส้ ึกได้ถึงความร้อนที่พงุ่ ขึ้ นมาจากใต้ธรณี ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด
สามารถแวะชม สระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มากจนเด็กตัวเล็กๆ สามารถลงไปนัง่
ได้ ยูมิ จิโกกุ เป็ นบ่อนํ้าร้อน สีฟ้าเหมือนนํ้าทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กําเนิ ดขึ้ นหลังจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปี ก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุง่

ขึ้ นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของนํ้าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อ
นี้ แม้น้ําจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงนํ้าแร่ วางจําหน่ ายในร้านขายของที่ระลึก ให้
นําไปละลายนํ้าอาบเองที่บา้ นได้ สรรพคุณทําให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ และรักษาโรคผิวหนังได้
ก่อนออกมาอย่าลืมไปนัง่ แช่เท้าในบ่อนํ้าร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทําให้รสู ้ ึกสบายเท้า
และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี จะนัง่ แช่นานเท่าใดก็ได้ และภายใน
บริเวณ บ่อทะเลเดือด ยังมีบ่อนํ้าพุรอ้ นสีเลือดอีก 1 บ่อ ซึ่งอยูไ่ ม่หา่ งกันมาก

คํา่
พักที่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขาปูยกั ษ์ให้
ท่านได้ลมลองรสชาติ
ิ้
ปูพร้อมนํ้าจิ้ มรสเด็ด
BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าํ แร่แล้ว จะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม

เบปปุ – คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ – นางาซากิ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ

เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “เมืองคุมาโมโต้ ” เมืองแห่งความรื่นรมย์และเป็ นจุดยุทธ์ศาสตร์ที่
สําคัญในสมัยสงครามกลางเมืองญี่ปุ่น และเป็ นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็ น
ที่ต้งั ของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะและภูเขาไฟคิวยิว นําท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติ
อะโสะ (ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ) นําท่านผ่านชม พร้อมเก็บภาพประทับใจกับ ภูเขาไฟที่ยงั
ดับไม่สนิท มีพื้นที่จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก 18 กิโลเมตร จากทิศเหนื อถึงทิศใต้มี
ความยาว 24 กิโลเมตร ปากปล่องมีเส้นรอบวงยาว 128 กิโลเมตร ทําให้ภูเขาไฟอะโสะถูก
จัดเป็ นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคุมาโมโต้” (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ปราสาทซึ่งสร้าง
ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความ
สวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยูบ่ น
เนิ นเขากลางเมือง มีผคู ้ นขนานนามว่า“ปราสาท

คํา่
พักที่

ดํา” สร้างโดยอดีตขุนพลผูโ้ ด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ใน ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อ
ปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็ นที่
เก็บสมบัติวตั ถุที่มีค่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ภาคภูมิใจและ
อนุ รกั ษ์ไว้
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” โดยเรือเฟอร์รี่ ระหว่างทางให้ท่านได้มีโอกาสได้ให้
อาหารนกนางนวล ที่บินมาเยีย่ มเยือนทักทายนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับนก
นางนวล เมืองท่าเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ ถือเป็ นเมืองท่าที่
มีการติดต่ อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปั ตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง
เช่น บ้านเรือน ศาลเจ้า วัด ซุม้ ประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษที่มีความผสมผสานระหว่าง
จีนและญี่ปุ่นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว คุณจะพบได้ที่นางาซากิที่เดียวเท่านั้น อาหารขึ้ นชื่อ
ประจําเมืองนี้ คือ ซารา อุดง้ ( SARA UDON) ราดหน้าญี่ปุ่น เป็ นเมนูเส้นสูตรผสมพิเศษ
ระหว่างจีนและญี่ปุ่น และอาหารที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ งคือ จัมปง ( CHAMPON) และซาลาเปาไส้
หมูรอ้ นๆที่มีชื่อเรียกว่า KAKUNI-MAN ร้านอาหารย่านนี้ จะเปิ ดบริการถึงเวลา 21.00 น.
อิสระอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย
MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

นางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ – ฟุกุโอกะ –– ดิวตี้ ฟรี ช้อปปิ้ งย่านเทน
จิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ์ ” เพื่อย้อนรําลึกถึงครั้งที่กองทัพสหรัฐฯ “ทิ้ ง
ระเบิดปรมณู ” ที่เมืองนางาซากิ ใน
วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.
1945 ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 หลงเหลือไว้เพียงความ
โศกเศร้า และซากสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังยังคง
อนุ รกั ษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง ซึ่งนับว่าเป็ น
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่
หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสิ่งที่ทาํ ให้คน
ญี่ปุ่นปลูกฝังให้เป็ นมีความเป็ นชาตินิยม ขยันและอดทนรุ่นต่อรุ่น
(ไม่รวมค่าเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ 200 เยน/ท่าน) จากนั้น นําท่านเข้าชม สวนสันติภาพนางาซากิ ที่สร้างขึ้ นเพื่อ
เป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา ” ภายในมี
อนุ สาวรียท์ ี่สร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงความโหดร้าย ของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึง

สันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็ นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไ ป ท่านจะได้พบกับ อนุ สาวรียข์ นาด
ใหญ่ต้งั ตระหง่าน เป็ นรูปปั้ นผูช้ าย มือขวาชี้ ขึ้ นไปบนฟ้ า สื่อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจาก
ระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาใน
สันติภาพของชาวโลก จากนั้น นําท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์
อุทยั ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ หข์ องเมืองนี้ ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้ าแต่ก็แฝงกลิ่น
อายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่งนี้ จึงมีท้งั 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้สมั ผัส เสน่ หข์ องฟูกโู อกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รบั การจัดอันดับของนิ ตยสาร ASIA Week ให้เป็ น
เมืองที่น่าอยูท่ ี่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทาํ นายว่าเมืองนี้ เป็ นเมืองที่มีอตั ราการเติบโต
สูงเป็ นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส
นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้ นค้าปลอดภาษี
DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

พักที่

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เทนจิน ช้อปปิ้ งมอลล์ ” ย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดิน
มากมาย “ชมและซื้ อ ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า
, กล้องถ่ายรูป , MP3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้ อผ้า และเครื่องสําอาง เป็ นต้น
ในราคาน่ าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทาง
ศิลปะของศิลปิ นสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็นหรือ
“ยะ
ไต” ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็ นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเก เล็ก
ๆ ที่เปิ ดให้บริการตั้งแต่หวั คํา่ จนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลกู ค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่ อง
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่านอิสระอาหารกลางวันและคําตามอั
่
ธยาศัย**
ARK ROYAL FUKUODA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีห่ า้

ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา นําท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 3K 510 บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
14.15 น.

***********************************

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
06-10 กรกฎาคม 2559
14-18 กรกฎาคม 2559
15-19 กรกฎาคม 2559
16-20 กรกฎาคม 2559
17-21 กรกฎาคม 2559
27-31 กรกฎาคม 2559
29กรกฎาคม-2สิงหาคม 59
05-09 สิงหาคม 2559
19-23 สิงหาคม 2559
26-30 สิงหาคม 2559
02-06 กันยายน 2559
09-13 กันยายน 2559
23-27 กันยายน 2559
30กันยายน-4ตุลาคม 59

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
29,900
29,900
31,900
31,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
28,900
27,900
27,900
28,900
28,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า12ปี )

29,900
29,900
31,900
31,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
28,900
27,900
27,900
28,900
28,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า12ปี )
เครือ่ งบิน
29,900
8,000 21,900
29,900
8,000 21,900
31,900
10,000 23,900
31,900
10,000 23,900
29,900
8,000 21,900
29,900
8,000 21,900
29,900
8,000 21,900
28,900
8,000 20,900
28,900
8,000 20,900
28,900
8,000 20,900
27,900
8,000 19,900
27,900
8,000 19,900
28,900
8,000 20,900
28,900
8,000 20,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 8,000 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋

วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
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 นในระหว่างที่พาํ นักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 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 ี่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ ง ชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อ แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ ง เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไม่วา่
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มี นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย กว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่ หากทาง
นักท่องเที่ยว ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคา ค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือ ตัวแทนของทางบริษัท ไม่มี อํานาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

