กําหนดการเดินทาง
วันแรก
21.30 น.

28 APR – 03 MAY, 29 ARP - 04 MAY, 10 - 15MAY 2016

กรุงเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ส่ วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D
โดยสายการบินไทย เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารก่ อนขึน้ เครื่อง

วันทีส่ อง

ฟุคุโอกะ – คิตะคิวชู – สวนคาวาจิ ฟูจิ (อุโมงค์ ดอกวิสเทอเรีย) – ชมวิวเขาซาระกุระ – ทีร่ าบสู งฮิระโอะได

00.50 น.

เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG648
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่ วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่ วโมง)
ถึงท่ าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นําท่ านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ “คิตะคิวชู ” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของจังหวัดฟุกุโอกะ ไปยัง “สวนคาวาจิ ฟูจิ
(Kawachi Fuji Garden) ” อันลือชื่ อเรื่ องความสวยงามของพรรณไม้ ในช่วงปลายเดือนเมษายน ดอกฟูจิหรื อ
ดอกวิสเทอเรี ยหลากสี ท้ งั สี ม่วง ชมพู ขาว รวมแล้วกว่า 22 สายพันธุ์ จะเริ่ มเบ่งบานไปทัว่ และจะบานเต็มที่
ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ให้ท่านเก็บภาพกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “จุ ดชมวิวบนเขาซาระกุระ (Mt.Sarakura)” ให้ท่านนัง่ เคเบิ้ลคาร์ ขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา
ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพอันกว้างไกลที่งดงามทั้งกลางวัน และยามคํ่าคืนจนได้รับการขนานนามว่า 10 billion
dollars view
นําท่านไปยัง “ที่ราบสู งฮิราโอะได (Hiraodai Plateau)” เขาหิ นปูนที่ใหญ่ และมีชื่อเสี ยงที่สุดในคิวชู ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของเมืองคิตะคิวชู ชมทุ่งหิ นงอกที่มีมากมายเสมือนฝูงแกะกําลังกระโดดโลดเต้นอยู่บนทุ่งหญ้า
เขียวขจี ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั (ออนเซน)
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม SEIFU HOTEL BEPPU หรือเทียบเท่า

08.00 น.

กลางวัน

จากนั้น

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

จากนั้น
กลางวัน

จากนั้น

คํ่า

บ่ อนํา้ แร่ จิโคกุ – หมู่บ้านยูฟูอนิ – สวนดอกไม้ คุจู – พิพธิ ภัณฑ์ ภูเขาไฟอะโซะ (ถ่ ายรู ปภูเขาไฟ)
– คุมาโมโต้ – ช้ อปปิ้ งคามิโทริ และชิ โมโทริ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเปบปุ ไปยัง “บ่ อนรก” หรือเรียกว่ า “จิโคกุเมงูริ” บ่อนํ้าแร่ ธรรมชาติที่มีสีแตกต่างกันไป
บ่ อ นรกของที่ นี่มี อ ยู่ห ลายบ่ อ ทั้ง บ่ อ เลื อ ดที่ เ ดื อดปุ ด ขึ้ น มาเป็ นสี แ ดงเข้ม บ่อ ทะเลมี สี ฟ้ าราวกับ นํ้า ทะเล
บ่อโคลนเดือดที่อดั แน่นด้วยแร่ ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสู งถึง 98 องศาเซลเซี ยส
ส่ งกลิ่นกํามะถันอบอวลไปทัว่ หุ บเขามีควันพวยพุง่ ออกมาจากรอยแยกของหิ น ซึ่ งเป็ นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้
ที่นี่ที่เดียว (ชมบ่อทะแล และบ่อเลือด)
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอนิ ” หมู่บา้ นที่มีจุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้ง
มีชื่อเสี ยงด้านผลิตภัณฑ์ OTOP เชิญท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์งานฝี มือคุณภาพหลากหลาย ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ “สวนดอกไม้ คุ จู ” สวนดอกไม้ข นาดใหญ่ ใ จกลางเกาะ คิ ว ชู เปิ ดทํา การครั้ งแรก
ในปี 1993 ปั จจุ บ นั มี ดอกไม้ก ว่า 500 ชนิ ดที่ ปลู กอยุ่รวมกันแบบผสมผสาน และผัดเปลี่ ยนหมุ นเวีย นกัน
เบ่ ง บานตลอดปี ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ช ม นอกจากนี้ ภาย ในสวนยัง มี ร้ า นค้า อาหาร และเครื่ อ งดื่ ม ไว้
คอยให้บริ การอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ “พิพธิ ภัณฑ์ ภูเขาไฟอะโซะ” สถานที่จดั แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับภูเขาไฟต่างๆ ภายในมีโมเดล
จําลองการปะทุของภูเขาไฟ ตัวอย่างหิ น แมคม่าต่างๆ การคาดการณ์ กาะปะทุในอนาคต การป้ องกันภัยด้วย
อิสระให้ท่านเดิ นชมกันตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับภูเขาไฟที่ยงั ไม่ดบั มี ควันคุ กรุ่ นออกมา
ตลอดเวลา และทุ่งเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีบึงอยุด่ ว้ ยถึง 2 แห่ง ท่านจะเห็นวัวและม้าเดินเล่นเล็มหญ้ากันอย่าง
เป็ นธรรมชาติ เป็ นวิวที่ทาํ ให้ท่านผ่อนคลายสายตาได้เป็ นอย่างดี
(หมายเหตุ: หากมีเวลาเพียงพอ) นําท่านไปยัง "คามิโทริ และชิ โมโทริ" แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
คุมาโมโต้ ท่านจะได้พบกับสิ นค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย ของใช้ในชี วิตประจําวันต่างๆ
ไปจนถึง ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้ อหาเป็ นของฝาก กันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมค่ าอาหาร)
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม ANA HOTEL KUMAMOTO หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน

จากนั้น
คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

ปราสาทคุมาโมโต้ – ศาลเจ้ ายูโทกุ อินะริ – ทีร่ าบสู งชิ ราคิมิเนะ – นางาซากิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “ปราสาทคุมาโมโต้ ” สร้ างขึ้นปี 1607 โดยคะโต คิโยมาสะ
หอคอยทั้ง 49 หลังของปราสาทเป็ นเครื่ องไม้ท้ งั หมด และส่ วนใหญ่
ถูกเผาทําลายลงในปี 1877 ตอนเกิดสงคราม และได้บูรณะขึ้นใหม่ และ
จัด ทํา เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ รวมทั้ง หอสั ง เกตุ ก ารณ์ คู น้ ํา และกํา แพงหิ น
ล้วนสะท้อนถึงความยิง่ ใหญ่อลังการในครั้งอดีตของปราสาทหลังนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่า นตามรอยละครกลกิ โมโนที่ “ศาลเจ้ า ยู โทกุ อินะริ ” ศาลเจ้า ใหญ่ข องเมื องซากะ เป็ นศาลเจ้า ชิ นโต
ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพที่ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปั จจุบนั มีผศู ้ รัทธาไปสักการะ
ขอความสําเร็ จด้านธุ รกิจการค้าด้วย ศาลนี้สร้างขึ้นในค.ศ. 168 เป็ นศาลเจ้าประจําตระกูล นาเบชิ ม่า ผูป้ กครอง
เมืองซากะในสมัยเอโดะ และที่นี่เป็ น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสําคัญในญี่ปุ่น อีกสองที่คือศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ
และศาลเจ้าคะซะมิ อิสระให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ “ที่ราบสู งชิ ราคิมิเนะ (Shirakimine Plateau)” อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม INASAYAMA KANKO หรือเทียบเท่า
สวนโกลฟเวอร์ – สวนสั นติภาพ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – ช้ อปปิ้ งคาแนวซิตี้ – ช้ อปปิ้ งเทนจิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นชม “สวนโกลฟเวอร์ ” สถานที่ ร วบรวมอาคารในรู ป แบบยูโ ร-ญี่ ปุ่ น
โดยเฉพาะบ้า นของนายโธมัส
โกลฟเวอร์ ผูก้ ่ อ ตั้ง บริ ษ ทั การค้า
ระหว่า งประเทศขึ้ น เมื่ อปี 1859 ท่ า นสามารถชมวิ วของเมื อ ง และอ่ า วได้
อย่างชัดเจนจากสวนแห่งนี้

จากนั้น

กลางวัน

จากนั้น

จากนั้น
คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ “สวนสั นติภาพ” (Peace Park) สร้างขึ้นเตือนใจให้ระลึก
ถึงประชาชนชาวนางาซา
กิ ซ่ ึ งถู ก ระเบิ ดปรมาณู สมัยสงครามโลกครั้ งที่ สอง
ให้ชนรุ่ นหลังได้ระลึ ก ถึ งความโหดร้ ายของ
สงคราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ติดอันดับเมืองน่าอยูท่ ี่สุดอีกแห่งหนึ่ งของญี่ปุ่นชม “ศาลเจ้ าดาไซฟุ
เทมมังกุ” สร้ างขึ้ นในปี 1591 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แด่ นักปราชญ์ และกวีเอกซู งาวาระ มิ จิซาเนะ ผูถ้ ู กเนรเทศ
จากราชสํานักโตเกียว และเสี ยชีวติ ลงภายหลังได้เกิดเรื่ องร้ายกับเกียวโต ไม่เป็ นธรรมคือต้นเหตุ ต่อมาท่านจึง
ได้รับการบูชา ในฐานะเท็มมัง เทพแห่ งวรรณกรรม และวัฒนธรรม ปั จจุบนั นักเรี ยนทุกระดับชั้นต่างพากัน
มุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพือ่ บนบานขอให้สอบผ่าน
นําท่านเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้ ง “คาแนลซิต”ี้ ห้างสรรพสิ นค้าที่ถูกออกแบบขึ้นมา โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส
โดยมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยการสร้างขึ้นมาเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทําเป็ นเมือง เมืองหนึ่ งที่รวบรวม
สิ่ ง อํา นวยความสะดวกทุ ก อย่า งมาไว้ที่ น้ ี ไม่ ว่า จะเป็ นโรงหนัง ห้ า งสรรพสิ น ค้า ที่ จ ัด แสดงนิ ท รรศการ
ร้านอาหาร ร้านราเม็ง สถานจัดแสดงแฟชัน่ เป็ นต้น
ให้ท่านช้อปปิ้ งกันต่อที่ “เทนจิ น” อิ สระให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับ การเลื อกชมสิ นค้า และผลิ ตภัณฑ์ช้ ันนํา
นานาชนิด อาทิเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิคส์ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมค่ าอาหาร)
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม CENTRAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (กรุ ณาตรวจเช็ คสิ่ งของและสั มภาระให้ เรี ยบร้ อย)
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน “สนามบินฟุกุโอกะ” เพือ่ เดินทางกลับสู่ เมืองไทย
11.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
14.55 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
*********************************************
หมายเหตุ
: รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน)
วันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก 1 ท่ าน
เด็
ก
1
ท่
า
น
เด็ก 1 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่ พัก2กับท่ผูาน้ ใหญ่
2 ท่ าน
1 ท่ าน
มเี ตียง
(มีเตียงเสริม) (ไม่เสริ
ม)

พักเดีย่ วเพิม่

28 เม.ย. – 3 พ.ค. รวมตัว๋
10 พ.ค. – 15 พ.ค. ไม่รวมตัว๋
รวมตัว๋
29 เม.ย. – 04 พ.ค.
ไม่รวมตัว๋

59,900.- บาท
40,900.- บาท
61,900.- บาท
42,900.- บาท

56,900.- บาท
40,900.- บาท
58,900.- บาท
42,900.- บาท

55,900.- บาท
40,900.- บาท
57,900.- บาท
42,900.- บาท

50,900.- บาท
10,500.- บาท
36,900.- บาท
52,900.- บาท
10,500.- บาท
38,900.- บาท

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ด ังกล่าว
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึน
ิ
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ
ิ้
ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าตว๋ ั เครือ
่ งบิน ตามทีแ
่ ผนกตว๋ ั เครือ
่ งบินได้กําหนดไว้ในอินวอยซ ์ เท่านน
ั้
3.3 กรุณาชาระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 ว ันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
4. การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป เก็บค่าใช ้จ่ายเบือ
้ งต ้น 5,000 บาท
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
4.6 ยกเว้นกรุป
๊ ทีอ
่ อกเดินทางชว
ั
จําทีน
่ ั่งกับสายการบินและค่ามัดจาทีพ
่ ก
ั รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา
หรือ ค่าท ัวร์ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.7 กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ น (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้อง และตรงตามกําหนดเวลา)
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
4.8 กรณีทท
ี่ า่ นมีความประสงค์จะยืน
่ วีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันทีท
่ างบริษัทฯ ได ้ดาเนินการออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว ถ ้าวีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครือ
่ งบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ราคาตัว๋ เครือ
่ งบินในแต่ละกรุ๊ป)
4.9 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีร่ ะบุไว ้
้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
หมายเหตุ เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง
้
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1.ค่าตว๋ ั โดยสารเครือ
่ งบินไป-กล ับ ชัน
การเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบ
ั เครือ Star Alliance ได ้ 50% โดย
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เงือ
่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสาย
การบินเท่านัน
้ การเปลีย
่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม
่ ทีท
่ างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเรียกเก็บ
ตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ
่ อกตั๋ว
2.ค่าทีพ
่ ักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท
ี่ า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /
3 เตียง (Triple Room) ขึน
้ อยูก
่ ับข ้อจํ ากัดของห ้องพักและการวางรูปแบบของห ้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให ้ท่านไม่ได ้ห ้องติดกันตามทีต
่ ้องการ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมล่วงหน ้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส
่ ถานทีเ่ ข ้าชมนั น
้ ๆ ปิ ดทํ า
การ หรือ ปิ ดโดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า หรือ หากมีการล่าช ้า หรือ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทํ าให ้
ท่านไม่สามารถเข ้าชมสถานทีด
่ ังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มก
ี ารคืนเงินใดให ้แก่ทา่ น
4.เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.ค่านํ้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งท่านละ 1

ใบ
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนือ
่ งจากสาเหตุตา่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการเปลีย
้ น
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
้ น
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นของ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย
เงินสกุลเยน

่ เข้าประเทศญีป
รายละเอียดเกีย
่ วก ับมาตรการยกเว้นวีซา
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย
(เอกสารทีจ
่ ะต้องใชใ้ นการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ั ้ ในประเทศ
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพํานั กระยะสน
ญีป
่ นไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต ้องยืน
่ เอกสารใน
ขัน
้ ตอนการตรวจเข ้าเมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข ้าประเทศญีป
่ น*
ุ่
ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ น
ุ่
2. สงิ่ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ นได
ุ่
้
่ เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. (เชน
ื่ ทีอ
่ คนรู ้จัก โรงแรม และอืน
4. ชอ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ น
ุ่ (เชน
่ ๆ)
5. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ น
ุ่
ํ หร ับกรณีการเข้าประเทศญีป
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป
่ ่น
ุ (สา
่ ่ นด้
ุ วยมาตรการยกเว้นวีซา

ื เดินทางต ้องมีอายุการใชงาน
้
1. หนังสอ
เหลือมากกว่า 6 เดือน ขึน
้ ไป นั บจากวันทีผ
่ ู ้โดยสารเดินทาง
ื เดินทาง (พาสพอร์ต) หมดอายุไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อความ
กรณีหนังสอ
ี หายไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สน
ิ้
เสย
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ
่ ะกระทําในประเทศญีป
่ นจะต
ุ่
้องไม่เป็ นสงิ่ ทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัต ิ
ั้
การพํานักระยะสน
3. ในขัน
้ ตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไ่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกสง่ ตัวกลับจากประเทศญีป
่ น
ุ่ มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้า
ประเทศ และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จ
ี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมจัดทําขึน
้ สําหรับผู ้ทีป
่ ระสงค์เดินทางท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ เนือ
่ งจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถ
รับผิดชอบ กรณีเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดเป็ นการ
ิ้ ไม่สามารถคืนได ้ไม่วา่ กรณีใด
ชําระขาดล่วงหน ้าก่อนออกเดินทางทัง้ สน

