กําหนดเดินทาง 29 มีนาคม – 02 เมษายน 2561
วันแรกของการเดินทาง
20.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C โดยสายการบินไทย (TG)
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้
เครื่ อง ดังนั้นผู้โดยสาร จําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***

วันทีส่ องของการเดินทาง
01.00 น.
08.00 น.

(1) ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – สนามบินฟุคุโอกะ

(2) ฟุคุโอกะ – ปราสาทฟุคุโอกะ – สวนมาอิซูรุ (ชมซากุระ) – เบปปุ – บ่ อนํา้ แร่ นรก
จิโกกุเมกุริ (2บ่ อ) – อาบทรายร้ อน– เบปปุ

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 648
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
ถึ ง สนามบิน ฟุ คุ โอกะ ประเทศญี่ปุ่นดิน แดนอาทิต ย์ อุทัย ผ่า นพิธีศุล กากรและตรวจคนเข้า เมื อ ง พร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระ

นําท่านเดินทางชม “ปราสาทฟุคุโอกะ” ตั้งอยูต่ รงใจกลางเมืองภายในสวนมาอิซูรู สร้างขึ้นในยุคสมัยเอโดะ
โดยปราสาทฟูกุโอกะถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู แต่ถูกทําลายลงเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านไป
เป็ นยุคเมจิความคิดของผูค้ นเปลี่ยนไป และตัวปราสาทถูกมองว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอดีตที่คนไม่ตอ้ งการ ทํา

เทีย่ ง

คํา่

ให้ปัจจุบนั เหลือเพียงซากของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยูภ่ ายในสวนสาธารณะที่มีที่สาํ หรับเดินเล่น
รวมถึงลานชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองฟูกโุ อกะได้ดว้ ย ...แต่ในปัจจุบนั ซากของ ตัวปราสาทบางส่ วนได้ถูก
บูรณะหรื อสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะหอคอยและประตูที่กระจายกันอยูท่ วั่ พื้นที่ ทางนํ้าที่เชื่อมต่อส่ วนต่างๆ
ของสวนโดยเฉพาะทางเหนื อที่กบั ทะเลสาบของสวนโอโฮริ ที่อยูต่ ิดกันและยังมี ศาลเจ้าโกโกกุที่อยู่อีกฝั่ง
ของถนน ......จากนั้นนําท่านเพลิดเพลินไปกับซากุระที่ออกดอกบายสะพรั่งทัว่ ทั้งสวน ณ “สวนมาอิซู รุ”
จุ ดชมดอกซากุระที่ สวยงามแห่ งหนึ่ งของเมื อง มี เส้นทางที่ เรี ยงรายเป็ นทิ วแถวสวยงามต้นซากุระ และ
สามารถเดินผ่านอุโมงค์ซากุระ ด้วยความสวยงามของสวนแห่ งนี้ จึงดึงดูดคนมากมายให้เดินเล่น เยี่ยมชม
หรื อปิ กนิก กันใต้ตน้ ซากุระ ที่เรี ยกว่า “ฮานามิ” (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
(โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สั ปดาห์ ขึน้ อยู่ตามสภาพอากาศ ที่เอื้ออํานวยในแต่ ละปี ดังนั้นหากช่ วง
ทีท่ ่ านเดินทางท่ องเทีย่ ว ไม่ สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้ องขออภัยมา ณ ทีน่ ี)้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็ น เมืองแห่งบ่อนํ้าแร่ ที่
เป็ นบ่อโคลน จัดเป็ นเมืองที่มีรีสอร์ ทนํ้าแร่ มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถ ลองแช่น้ าํ แร่ หลายหลากชนิ ดได้
... เพื่อนําท่านเดินทางชม “จิโกกุเมกุริ” หรื อ “บ่ อนํ้าแร่ นรก” บ่อนํ้าพุร้อนธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายหลังการ
ระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ ธาตุที่เข้มข้น อาทิ กํามะถัน แร่ เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็ นต้น
และมีความร้อนเกินที่จะลงอาบได้ มีลกั ษณะแตกต่างกันไปในเมืองเบปปุท้ งั หมด 8 บ่อ ตั้งชื่อให้น่ากลัวตาม
ลักษณะภายนอกที่เห็น (ไกด์ จะนําท่ านเยีย่ มชม 2 บ่ อ) ...นําท่านสัมผัสประสบการณ์ “อาบทรายร้ อน” ที่เมือง
เบปปุ แหล่งอบทรายยอดฮิตท่านสามารถเพลิดเพลินกับการรับไออุ่นสู่ ร่างกายที่เกิดจากไอนํ้าจากทรายร้อน
นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ ธาตุที่ทาํ ให้ ผิวสวยสุ ขภาพดี ช่วยเรื่ องระบบหมุนเวียนเลือด รักษาโรคผิวหนัง โรคไข
ข้ออักเสบ และอาการ ปวดเมื่อยได้ดีมากทีเดียว ...หากชอบแบบอุ่นๆ ก็ขดุ ให้ลึกลงไปสักหน่อย แต่ถา้ กลัวจะ
ร้อนก็ไม่ตอ้ งลึกมาก ซึ่ งทุกที่จะมีหมอนไม้รองศีรษะไว้คอยบริ การให้ โดยใช้ระยะเวลาในการอบประมาณ
10-15 นาที ...นอกจากอบทรายร้อนริ มทะเลแล้ว ที่นี่ยงั มีออนเซ็นแช่เท้าชิวๆ ริ มทะเลที่ถือเป็ นไฮไลต์อีกด้วย
ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบทรายร้อนที่เลื่องชื่ อที่สุดของญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็ นบ่อนํ้าร้อนโดยไอนํ้าจากทราย
ธรรมชาติที่เป็ นเอกลักษณ์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั : BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่
สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ ามของการเดินทาง

(3) เบบปุ – หมู่บ้านยูฟุอนิ – ช้ อปปิ้ งโทสุ พรีเมี่ยมเอาท์ เล็ท – ฟุคุโอกะ – สวนริม
ทะเลยูมิโนนะกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ –ฟุคุโอกะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟุอิน” หมู่บา้ นเล็กๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ มีชื่อเสี ยง ในเรื่ องของ
นํ้าพุร้อน 1ใน16 เมืองออนเซนชื่อดังของญี่ปุ่น จนกลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ ... อากาศที่น้ ี จะเย็น
กว่าที่ฟุคุโอกะ และเป็ นต้นแบบ “หมู่บ้าน OTOP” ของญี่ปุ่น ... ภายในหมู่บา้ นมีร้านค้า การฝี มือมากมาย
ขายของน่ ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่น ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ ไก๋ แปลกตา รวมไปถึงร้านขนมที่
ปรุ งสดๆ ร้อนๆ ... อิสระให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกมากมาย ด้านในยังมี “Flora Village” เป็ นทีมปาร์ ค
สไตล์ยุโรป ที่ ต กแต่ ง ได้อย่างน่ ารั ก ... เมื่ อเดิ น จนสุ ดทางของย่านร้ า นค้า จะพบกับ “ทะเลสาบคิน ริ น”
ทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็ นฉากหลัง อีกด้านหนึ่ งทําเป็ นทางเดิน บริ เวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่น และ
จากทางเดิ นริ มทะเลสาบสามารถเดิ นไปยัง “ศาลเจ้ าเทนโซ” ซึ่ งเป็ นศาลเจ้าเล็กๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบ... นํา
ท่านช้อปปิ้ ง “โทสุ พ รี เมี่ย มเอาท์ เล็ท” เป็ นพื้นที่ชอ้ ปปิ้ งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ช้ นั นําและ
แบรนด์ทอ้ งถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่ น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike,
New Balance, Samsonite และอื่ น ๆอี ก มากมาย มาที่ นี่ ส ามารถช้อ ปปิ้ งได้ค รบทั้ง ผู ้ห ญิ ง ผู ้ช าย และ
เด็กเล็ก ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องสําอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ ส่ วนลดมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุคุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทยั ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ ห์
ของเมื องนี้ ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึ กสู งระฟ้ าแต่ก็แฝงกลิ่ นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงี ยบนําท่าน

คํา่

เดินทางสู่ “ สวนริ มทะเลยูมิโนนะกะ” สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนช่องแคบคาบสมุทรข้ามอ่าวจากใจ
กลางเมืองฟุคุโอกะในภูมิภาคคิวชู สวนสาธารณะนี้ ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่แตกต่างกัน ภายในแบ่งเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายส่ วน เช่น สวนสนุก สวนนํ้า สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ และยังเป็ นแหล่งชมดอกซากุระ
ที่มีตน้ ซากุระมากกว่า 1,000 ต้น ดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า 1,000 ชนิด ทั้งดอกทิวลิปเนโมฟี ลา, กุหลาบ, ไฮ
เดรนเยีย, ดอกทานตะวันและคอสมอสและอื่น ๆ ... ที่ปลูกรอบสนามหญ้าและตามเส้นทางการขี่จกั รยานซึ่ ง
รู ปแบบอุโมงค์ดอกซากุระที่สวยงามและทําให้ สวนแห่ งนี้ เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เป็ นจุดชมดอกซากุระที่เป็ นที่
นิยม …นําท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ น
ที่สถิตของ เทพเจ้าแห่ งความรู ้ จึงมีนกั เรี ยน นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน...ใน
ฤดูใบไม้ผลิ ภายในวัดมีตน้ บ๊วยนานาพันธุ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริ ญเติบโตอย่างหนาแน่ นทัว่ บริ เวณวัด ให้
บรรยากาศที่แสนรื่ นรมย์ ...อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมืองที่
ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริ เวณหน้าวัด
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั HAKATA TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

(4) ฟุคุโอกะ – คิตะคิวชู – สะพานคัมมอน – ท่ าเรื อโมจิโกะ – ปราสาทโคคุระ –
ฟุคุโอกะ – ช้ อปปิ้ งคาแนลซิตี้ – ช้ อปปิ้ งเทนจิน – ฟุคุโอกะ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่ า นเดิ นทางสู่ “คิต ะคิว ชู ” สัมผัสมนต์เสน่ ห์ แ ห่ ง เกาะคิ ว ชู เป็ นเมื องที่ อยู่ท างเหนื อสุ ด ของเกาะคิ ว ชู
เป็ นจุดเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางนํ้า ระหว่างเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู ผ่านทางช่องแคบคันม่อน ทําให้คิตะคิว
ชูได้ถูกพัฒนาให้เป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่สาํ คัญของญี่ปุ่นด้วยเนื่องจากเป็ นเมือง ที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ และ
ยังเป็ น เมืองแห่ งภาพยนตร์อีกด้วย ...เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “สะพานคัมมอน” สะพานแขวนสไตล์โอเรี ยนเต็ล
ที่เป็ นหนึ่ งในสะพาน 6 เลนที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก ถูกเลือกให้เป็ นสัญลักษณ์ของ vast Kanmon Strait.
เป็ นสะพาน 2 ชั้น ที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชู และเกาะฮอนชู โดยที่ช้ นั บนจะเป็ นทางวิ่งสําหรับรถยนต์และ
ชั้นล่างจะเป็ นทางวิ่งสําหรับรถไฟนัน่ เอง นอกจากนี้ยงั ถือได้ว่าเป็ นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆจาก
นักท่องเที่ยวและเหล่าช่างภาพทั้งหลายเลยก็ว่าได้เนื่ องจากเมื่อยืนจากจุดๆนี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามของจังหวัดฟุคุโอกะจากเกาะคิวชูและจังหวัดยามากุชิจากเกาะฮอนชู ...นําท่านเดินทางสู่ “ท่ าเรื อโมจิ
โกะ” จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูกบั เกาะใหญ่ฮอนชู ในอดีตเคยเป็ นท่าเรื อสําคัญที่ใช้ในการติดต่อค้าขายกับ

เทีย่ ง

นานาชาติ ระหว่างช่ วง ค.ศ. 1900 ซึ่ งปั จจุ บนั ได้ยา้ ยไปอยู่ที่ท่าเรื ออื่ นแล้ว ท่าเรื อโมจิ จึงถูกเปลี่ยนให้เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวเพราะมีการอนุรักษ์ตึกเกาะสไตล์ยโุ รปเอาไว้มากมาย... อาคารจัดแสดงงานศิลปะ มีหอ้ งสมุด
ที่สร้างขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนที่มีรูปทรงแปลกตาและสวยงามและด้านหลังห้องสมุด
จะมีตึกสู งเป็ นกระจกรอบด้านที่สามารถขึ้นไปชมวิวได้ และยังมีหา้ งไคเคียว พลาซ่าเป็ นอาคาร 2 ชั้น 2 อาคาร
ที่เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินที่ช้ นั 2 มีร้านขายของท้องถิ่นมากมายรวมทั้งร้านอาหารด้วย ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านชม “ปราสาทโคคูระ” ปราสาท เก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ถูกสร้างขึ้นโดยไดเมียว ‘โมริ คัทสุ โนบุ’ ผูค้ รอง
แคว้นฟุคุโอกะและเบบปุในสมัยนั้น จนกลายมาเป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมการสร้างปราสาทของทัว่
ประเทศญี่ ปุ่น อาคารปราสาทหลักถูกทําลายลงเมื่ อปี 1865 และได้ถูกสร้ างขึ้นใหม่อีกครั้ งปี 1954 …ตัว
อาคารสู ง 5 ชั้น หลังคามี 4 ระดับได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่มีขอ้ มูลและประวัติศาสตร์ บริ เวณนี้
โดยจะมีท้ งั วัตถุโบราณ ชุดกิโมโนชุดซามูไร โมเดลจําลองของบ้านเมือง สมัยโบราณ ตัวอย่างห้องของโช
กุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ และ จุดชมวิวที่ช้ นั บนสุ ดอีกด้วย นอกจากนี้ ติดกับบริ เวณปราสาท
ทางทิศตะวันออกจะมีสวนญี่ปุ่นตั้งอยู่ ซึ่ งภายในจะแบ่งออกเป็ น 3 โซนใหญ่ๆ คือ ส่ วนที่เป็ น สวนแบบ
ญี่ปุ่น ส่ วนที่เป็ นอาคารไม้ต้ งั อยูร่ ิ มบึงของสวนที่เอาไว้นงั่ จิบชา ชมสวน พร้อมกับวิวปราสาทด้วย และส่ วน
สุ ดท้ายที่จะเป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม นอกจากจะได้ชมความงามของตัวปราสาทแล้วท่านจะยังได้ชมกับ
ความงดงามของดอกไม้นานาพรรณ และดอกซากุระที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ…นําท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “คาแนล
ซิ ตี้” อาณาจักรหรู แห่ งการช้อปและความบันเทิ งหลายรู ปแบบที่ รวมไว้ในที่ เดี ยวของเมื องฟุกุโอกะ ทั้ง
โรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแท้และแบรนด์ต่างประเทศ
รวมกว่า250 ร้าน ส่ วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหารเปิ ดบริ การหลากหลายประเภท
และบนชั้น 5มี Ramen Stadiumเป็ นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกันด้วย ... อิสระให้ท่านได้เลือก
“ชมและซื้ อ” สิ นค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย…แล้วนําท่านช้อปปิ้ งต่อที่“ เทนจิน ช้ อปปิ้ ง
มอลล์” ย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของฟุคุโอกะให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึ โค
ชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย ...“ชมและซื้ อ”สิ นค้าต่างๆ อาทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป, MP-3,
Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์ ,Note Book, นาฬิ กา, เสื้ อผ้ า และเครื่ องสํ าอาง เป็ นต้น ... ในราคาน่ า
พอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรี ผลงานทางศิลปะของศิลปิ นสมัครเล่น
ในช่วงของวันหยุด สุ ดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรื อ“ยะไต” ร้านอาหารริ มทางราคาย่อมเยาว์ เป็ นที่

คํา่
ทีพ่ กั :

นิ ยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรื อร้านสาเกเล็ก ๆที่เปิ ดให้บริ การตั้งแต่หวั คํ่าจนถึง ตี 2ซึ่ งจะมีลูกค้าแวะ
เวียนมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย (ไม่ รวมค่ าบริการ)
HAKATA TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า

11.40น.
15.40น.

(5) สนามบินฟุคุโอกะ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณาตรวจสอบสั มภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ”
เดินทางจากสนามบินฟุกโุ อกะโดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 649
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่ าบริการต่ อท่ าน
ผู้ใหญ่
เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้ วลด

48,900.- บาท
44,900.- บาท
44,900.- บาท
36,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้ านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครั้ง
และรบกวนส่ งสํ าเนาพาสปอร์ ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ไ ด้ระบุไ ว้ใ นรายการ
 ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไ ว้ใ นรายการ หรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ไ ด้ระบุไ ว้ใ นรายการ
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุใ นระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน
้ ไป ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50% )

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน

 สํ าหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.
4.
5.
6.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่า
ทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใ ดๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้า
วีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ในแต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใ ห้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไ ว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไ ม่วา่ กรณี ใ ดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน
หรื อปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไ ขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการ
บินไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิก
แต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออก
ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ไ ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
...โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่ านเอง...

