** ชม “เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ ” ตกแต่งด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง
** นั่งกระเช้ าชมวิวภูเขาอินาซ วิวที่ถูกจัดอันดับว่าเป็ นหนึ่งในสาม วิวที่สวยที่สุดของญี่ป่น
** ชม “บ่ อนา้ แร่ จิโคกุ” บ่อน้ าแร่ ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ าทะเล
** ชม “หมู่บ้านยูฟูอนิ ” หมู่บา้ นหัตกรรมและต้นกาเนิด OTOP
** เต็มอิ่มกับความน่ารักของเพนกวินกว่า 9 สายพันธุ์ทวั่ โลกที่ “พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ เพนกวิน นางาซากิ”
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 (วันปี ใหม่)
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - สนามบินฟุกโุ อกะ

21.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้น 4 (ผูโ้ ดยสารขาออก) เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง นาท่านผ่านขั้นตอนการ
เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D

วันทีส่ อง

ฟุกโุ อกะ - ศาลเจ้ าดาไซฟุ - ศาลเจ้ ายูโทคุอนิ าริ - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์

01.00 น.

เหิ นฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย เพื่อเดินทางไป “ศาลเจ้ าดาไซฟุ” สร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่นกั ปราชญ์และกวี
เอกซู งาวาระ มิจิซาเนะ ผูถ้ ูกเนรเทศจากราชสานักโตเกียวและเสี ยชีวติ ลง จากนั้นได้เกิดเรื่ องร้ายต่างๆขึ้น
มากมายจนลือกันว่าต้นเหตุเป็ นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็ นธรรม ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชาในฐานะ
เท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและวัฒนธรรม ปั จจุบนั นักเรี ยนทุกระดับชั้นต่างพากันมุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของ

ศาลเจ้าเพื่อบนบานขอให้สอบผ่าน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ ายูโทคุอนิ าริ ” สร้างขึ้นในปี 1688 เป็ นศาลเจ้านิกายชินโต ประจาตระกูลนาเบะชิมะ
ผูป้ กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็ นศาลเจ้าอินาริ ที่ใหญ่และสาคัญเป็ นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินา
ริ และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริ ซึ่ งศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไป
สักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสาเร็ จด้านธุ รกิจ และความปลอดภัย ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็ นจุด
ชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็ นสี ส้มแดง ส่ วนหน้าศาลเจ้าก็ยงั มี
สะพานสี แดงคู่กบั แม่น้ าสายเล็กๆเป็ นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว
จากนั้นให้ทุกท่านสนุกสนานกับ “เฮ้ าส์ เทนบอช หรื อ หมู่บ้านฮอลแลนด์ ” (HUIS TEN BOSCH) แห่งเดียวของ
ญี่ปุ่นที่เมืองซาเซโบะ เฮ้าส์เทนบอชเป็ นเมืองชายทะเลเปิ ดใหม่ มีหอ้ งพักสไตล์ยโุ รปสุ ดหรู เพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศของหมู่บา้ นฮอลแลนด์ ชมไม้ดอกที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปี มีกงั หันลมขนาดยักษ์และอาคารก่ออิฐที่มี
ความสง่างามเรี ยงรายสลับสี เป็ นทิวแถว ภายในเฮ้าส์เทนบอชยังมีโรงภาพยนตร์ แบบซี มูเลชัน่ โรงภาพยนตร์ 3
มิติ เครื่ องเล่นไฮเทคนานาชนิด ร้านค้าขายของที่ระลึกอีกมากมาย และให้ทุกท่านชมความสวยงามของ
“เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ ” ที่ยงิ่ ใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง ภาพวิวของ
แสงสี ตระการตาในตอนกลางคืนบนอาณาจักรแห่งแสงไฟประจาฤดูหนาว ที่นี่ยงั ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ของการแสดงไฟอิลลูมิเนชัน่ ทัว่ ประเทศ สาขาสิ่ งบันเทิง ถึงสี่ ปีซ้อนอีกด้วย
รวมตัว๋ เข้าชมงาน Huis Ten Bosch - Kingdom of Light (แต่ไม่รวมเครื่ องเล่น)
 รับประทานอาหารเย็น ณ หมู่บ้านฮอลแลนด์ (มอบค่ าอาหารท่านละ 2,000 เยน)
 พักที่ NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

เมืองนางาซากิ – พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ เพนกวิน - ย่ านไชน่ าทาวน์ - สวนสั นติภาพ สะพานมากาเนะบาชิ – นั่งกระเช้ าชมวิวภูเขาอินาซะ – ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” เมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็ นเมือง
ท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่ งมาเผยแผ่เข้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น และนาทุก
ท่านเพลิดเพลินกับ “พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์นา้ เพนกวิน นางาซากิ” พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเพนกวินกว่า 9 สายพันธุ์ จาก
ทั้งหมด 18 สายพันธุ์ เรี ยกได้วา่ เป็ นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีเพนกวินมากที่สุดในโลก นอกจากเพนกวินแล้ว ก็ยงั มี

กุง้ หอย ปู ปลา หลากหลายชนิด อีกหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ชมกันอีกด้วย จากนั้นนาท่านชม “ย่านไชน่ า
ทาวน์ นางาซากิ” (Nagasaki Chinatown) เป็ น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เป็ น
แหล่งชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกราก เข้ามาค้าขายในประเทศญี่ปุ่น ตึกรามบ้านเรื อนส่ วนใหญ่จะเปิ ดเป็ น
ร้านค้า ร้านอาหารจีน สิ่ งก่อสร้างต่างๆ ในชุนชน เช่น ศาลเจ้า วัด ซุม้ ประตู ล้วนถูกสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมจีน ชมบรรยากาศแบบจีนแท้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวิศาสตร์ ยงั “สวนสั นติภาพนางาซากิ” ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ทิ้ง
ระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทาลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่ งมีชีวติ ไป
มากกว่า 80,000 คน ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้ นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ดา้ นหลังของสวนจะมีเสาสี ดาที่เป็ น
ตัวชี้ตาแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย และ
ทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิง้ ระเบิดในครั้งนั้น จากนั้นนาท่านผ่านชม
"สะพานมากาเนะบาชิ” เป็ นสะพานหิ นสะพานแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกสร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1634 เพื่อข้ามแม่น้ านาคาจิมะด้วยลักษณะที่เป็ นรู ปครึ่ งวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมอง
สะท้อนน้ าจะเห็นเป็ นวงกลมเต็มวง 2 วง ซึ่ งเป็ นเรื่ องน่าตื่นตาสาหรับคนในสมัยนั้น ซึ่ งชื่อเมกาเนะบาชิ ก็
แปลว่ากระจกนัน่ เอง ต่อมาได้มีการสร้างสะพานหิ นเพื่อข้ามแม่น้ านาคาจิมะเพิ่มขึ้นอีกหลายสะพาน แต่ที่สวย
ที่สุดยังคงเป็ นสะพานมากาเนะบาชิซ่ ึงติด 1 ใน 3 สะพานหินที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น
จากนั้นนาท่าน “นั่งกระเช้ า” ขึ้นสู่ จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ความสู ง 333 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ของจังหวัดนางาซากิเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกับการรับอิทธิ พลจากตะวันตกมาตั้งแต่อดีตกาล โดยเฉพาะ
ทิวทัศน์บริ เวณท่าเรื อและอ่าวนางาซากิ บ้านเรื อนตั้งเรี ยงรายลดหลัน่ กันไปบนภูมิประเทศซึ่ งเป็ นภูเขา ถือได้วา่
เป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองวิวเมืองนางาซากิเมืองที่งดงามทั้งเมือง ทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืน
 พักที่ HOTEL SEKIA หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อ้ นั

วันทีส่ ี่

สวนซุยเซนจิ - อะโสะฟาร์ มแลนด์ - ทุ่งหญ้ าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอนิ - ออนเซ็น
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเข้าชม “สวนซุ ยเซนจิ” อุทยานขนาดใหญ่ท่ามกลางเนินเขา ซึ่ งได้รับการจัดแต่งเป็ นลักษณะแบบมาโม
ยามะ จัดแต่งอยูบ่ นเนิ นเขาเรี ยกกันว่าโจซู เอนที่สร้างมากว่า 300 ปี โดยเจ้าผูค้ รองเมืองคุมาโมโต้ โดยภายใน
สวนได้รับการจาลองธรรมชาติที่สวยงามตามเส้นทางจากเกียวโตสู่ กรุ งโตเกียว ท่านจะได้ชมภูเขาไฟฟูจิจาลอง
ล้อมรอบด้วยทะเลสาบพร้อมด้วยแมกไม้อนั ร่ มรื่ น สวนแห่งนี้ติด 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ผูค้ น
ที่นี่มีความภาคภูมิใจอย่างมากกับความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของสวนแห่งนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อะโสะ
ฟาร์ มแลนด์ ” สวนสนุกธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพขนาดใหญ่ในอุทยานแห่งชาติอะโสะคุจู ในบริ เวณนี้มีท้ งั โซน
พักผ่อน, ร้านอาหาร, ร้านค้า, โรงแรม และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆที่สามารถพักผ่อนและทากิจกรรมสนุกๆ
ได้มากมาย อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก และ กิจกรรมต่างๆ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “ทุ่งหญ้ าคุซาเซนริ” มีลกั ษณะเป็ นทุ่งหญ้าพื้นราบรู ปร่ างสี่ เหลี่ยมที่ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้าเขียวขจี
ซึ่ งเป็ นทัศนียภาพที่มีความสวยงามมาก มีพ้นื ที่โดยรวม 785,000 ตารางเมตร มีศูนย์กลางเป็ นสระน้ าขนาดใหญ่
และม้ายืนเล็มหญ้าอยูร่ อบบริ เวณ ซึ่ งเป็ นความงดงามตามธรรมชาติแบบชนบท ความงดงามนี้ถึงกับมีนกั
ประพันธ์และนักเขียนจานวนมากแต่งโคลงกลอนเอาไว้ และให้ทุกท่านผ่านชม "ภูเขาไฟอะโสะ" ภูเขาไฟที่
ใหญ่ที่สุดและยังคุกรุ่ นอยูใ่ จกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่ าไม้ บ่อน้ าพุร้อน
ปั จจุบนั นเป็ นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูดว้ ยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จน
มีผขู ้ นานนามว่าเป็ นภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ (Yufuin
Village)” เป็ นหมู่บา้ นหัตกรรม ต้นกาเนิด OTOP ภายในหมู่บา้ นมีร้านค้า การฝี มือมากมายชมร้านเครื่ องแก้ว
ร้านขนมญี่ปุ่นปรุ งสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้ อของที่ระลึกมากมาย ด้านในยังมี Flora Village
เป็ นทีมปาร์ คสไตล์ยโุ รป ที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และ ลงตัว ไม่วา่ ท่านอยูม่ ุมไหนก็สามารถถ่ายรู ป ได้ววิ ที่
สวยงาม อีกทั้งสวนของหลังหมู่บา้ นแห่งนี้ ท่านจะเห็นวิวทะเลสาบขนาดเล็กที่ลอ้ มด้วยธรรมชาติทิวเขาอัน
สวยงาม นับว่าเป็ นอีกบรรยากาศที่น่าบันทึกภาพเป็ นที่ระลึกด้วยเช่นกัน
 พักที่ BEPPU KAMENOI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีห่ ้ า

จิโคกุเมงูริ - โทซุพรีเมีย่ ม เอ้าท์ เล็ต - ห้ างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ย่ านช้ อปปิ้ งเทนจิน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ “บ่ อนา้ แร่ จิโคกุ หรื อเรียกว่ า จิโคกุเมงูริ” บ่อน้ าแร่ ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา บ้างสี แดง บ้างสี เขียว
บ้างเป็ นบ่อโคลนเดือดที่อดั แน่นด้วยแร่ ธาตุเข้มข้น (บ่ อที่ท่านจะได้ ชมคือ บ่ อสี ฟ้า) สวยสดใส เหมือนน้ าทะเล
เป็ นที่นิยมของคนทัว่ ไป โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสู งถึง 98 องศาเซลเซี ยส ส่ งกลิ่นแร่ อบอวล
ไปทัว่ หุ บเขา มีควันพวยพุง่ ออกมาจากรอยแยกของหิ น ซึ่งเป็ นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว
จากนั้นนาท่านสู่ “โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต” เป็ นพื้นที่ชอ้ ปปิ้ งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ช้ นั นาและ
แบรนด์ทอ้ งถิ่นมากกว่า 150 ร้าน อาทิเช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike,
New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปปิ้ งได้ครบทั้งผูห้ ญิง ผูช้ าย และเด็กเล็ก ไม่วา่ จะเป็ น
เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องสาอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ ส่ วนลดมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นาท่านสู่ หา้ ง “คาแนลซิตี้ ฮากะตะ” เป็ นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุคุโอะกะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็ น "เมืองที่อยูใ่ นเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์
เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า จากนั้นช้อปปิ้ งต่อที่ “ย่านเทนจิน
(Tenjin)” โดยในบริ เวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยูม่ ากมาย มีสินค้าให้เลือกซื้ อ
หลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่ องใช้ไฟฟ้า เสื้ อผ้า แบรนเนมด์ หนังสื อ เครื่ องสาอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีก
มากมาย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ FUKUOKA WASHINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ก

สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

11.35 น.
14.55 น.

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (กรุ ณาตรวจเช็คสิ่ งของและสัมภาระให้ เรี ยบร้ อย)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน “สนามบินฟุคุโอกะ” เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองไทย
เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,

การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญโดย
มิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 (วันปี ใหม่)
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

59,900 บาท
57,900 บาท
55,900 บาท
8,000 บาท
-22,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 03/7/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น

ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
o
o
o
o

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจา (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจา (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15

o
o
o
o
o
o
o

วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

