“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

กาหนดการเดินทาง

ราคา

27 – 31 มีนาคม 2562
03 – 07 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562

45,900.-

กาหนดการเดินทาง

วันที่

เช้ า

1

กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ ( 01.00-08.00 )

2

ฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – ศาลเจ้ ายูโตคุ อินาริ – สวนสันติภาพนา
งาซากิ – ช้ อปปิ้ ง ไชน่ าทาวน์ – โอบามะ ออนเซน

✈

3

โอบามะ – ท่ าเรื อชิมาบาระ – นั่งเรื อเฟอร์ รี่ไปคุมาโมโต้ – ปราสาทคุ
มาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโซ (ขึน้ กระเช้ าไฟฟ้ า) – เบปปุ



4

เบปปุ – บ่ อนา้ แร่ นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่ อ) – ช้ อปปิ้ ง โทสุ พรีเมีย่ มเอาท์
เล็ท – ช้ อปปิ้ ง เทนจิน & คาแนล – ฟุกโุ อกะ



5

ฟุกโุ อกะ – สนามบิน ( 11.35 – 14.55 น. )

✈

เทีย่ ง

ค่า

โรงแรม


OBAMA ONSEN
 (HOTEL) HAMAKAN HOTEL OR
SIMILAR
BEPPU SEIFU HOTEL

 (HOTEL)
OR SIMILAR




-

AZ FUKUOKA
WAJIRO HOTEL OR
SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( 21.00 น. )

2100

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***

วันทีส่ อง

ฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – ศาลเจ้ ายูโตคุ อินาริ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ช้ อปปิ้ ง ไชน่ าทาวน์ – โอบามะ ออนเซน

0100

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 648
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0810

ถึงสนามบินฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ อุทยั
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นที่สถิตของเทพเจ้า
แห่งความรู ้ จึงมีนกั เรี ยนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน...ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีตน้
บ๊วยนานาพันธุ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริ ญเติบโตอย่างหนาแน่นทัว่ บริ เวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่ นรมย์ ... อิสระให้ท่าน
ได้ “ชมและซื้อ” สิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริ เวณหน้าวัด
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองซากะ” ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ ายูโทกุ อินะริ” ศาลเจ้ายิง่ ใหญ่แห่ งเมืองซากะ
และสวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น รองจากศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองเกียวโต และศาลเจ้าคะ
ซะมะ เมืองอิบารากิ... สร้างขึ้นในปี ค.ศ.168 เป็ นศาลเจ้าประจาตระกูลนาเบะชิมะ ผูป้ กครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ
เป็ นศาลเจ้าชิ นโตที่ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพที่ประทานผลเก็บเกี่ ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปั จจุบนั มีผูศ้ รัทธาไป
สักการะขอความสาเร็ จด้านธุรกิจการค้าและความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุท้ งั ปวง ภายในบริ เวณศาลเจ้ายังมีเทพอิวาซะกิ
ซึ่งเป็ นเทพเจ้าแห่งความรักอยูด่ ว้ ยซึ่งไม่เคยผิดหวังสาหรับผูม้ าขอพรเรื่ องความรัก สถานที่แห่งนี้ก็เป็ นส่วนหนึ่งของฉาก
ในละคร “กลกิโมโน” ด้วยเช่นกัน และโดยรอบยังมีดอกซากุระบานสะพรั่ง (โดยดอกซากุระจะขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่านร่ วมลาลึกถึงเหล่าวีระบุรุษผูก้ ล้าและชมอนุสรณ์สถานที่ “สวนสั นติภาพนางาซากิ” (Nagasaki Peace Park) ที่
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรี ยกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรี ยท์ ี่สร้าง
ขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผา่ นมา และการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคต ซึ่ งจะเป็ นที่มาแห่ งความ
สงบร่ มรื่ นต่อไป อีกทั้งภายในสวนสันติภาพนางาซากิยงั มีตน้ ซากุระในเขตพื้นที่ Hypocenter Park อยูป่ ระมาณ 200 ต้น
ให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ไชน่ าทาวน์ นางาซากิ” 1 ใน 3 แห่ งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งถือว่าเป็ นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุด
และเป็ นเพียงแห่งเดียวที่ยงั คงมีสถาปั ตยกรรมแบบจีนแท้ๆหลงเหลืออยู่ มีท้ งั ซุม้ ประตูทางเข้าที่สวยงามโดดเด่น รวมทั้ง
อาคารบ้านเรื อนแบบจีนดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่เปิ ดเป็ นร้านอาหารจีน ซึ่งเมนูที่ข้ ึนชื่อของย่านไชน่าทาวน์แห่งนี้ คือ “ซาระอุ
ด้ ง” และ “จัมปง” นอกจากนี้ยงั มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าของฝากที่หลากหลายในราคาที่ไม่แพง
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พกั : OBAMA ONSEN HAMAKAN HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็ น” (Onsen) ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ าม

โอบามะ – ท่ าเรื อชิมาบาระ – นั่งเรื อเฟอร์ รี่ไปคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโซ (ขึน้ กระเช้ าไฟฟ้ า) – เบปปุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อยัง “เมืองนางาซากิ” เมืองท่าเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมือง
นี้ถือเป็ นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก เพื่อพาท่านไป “ท่ าเรื อชิมาบาระ”
นาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการนัง่ “เรื อเฟอร์ รี่ใหม่ ล่าสุ ด” มุ่งหน้าสู่ “เมืองคุมาโมโต้ ” เมืองแห่งความรื่ นรมย์ และเป็ นจุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่สาคัญในสมัยสงครามกลางเมืองญี่ปุ่นและเป็ นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของภูเขา
ไฟสองลูก คือ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยิว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางที่นงั่ เรื ออิสระให้
ท่ า นบันทึ กภาพความประทับใจตามอัธยาศัย … จากนั้นน าท่ านสู่ “ปราสาทคุม าโมโต้ ” ปราสาทซึ่ ง สร้ างด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบคลาสสิ กที่มีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยูบ่ นเนินเขากลางเมือง มีผคู ้ นขนานนามว่า
“ปราสาทดา” สร้างโดยอดี ตขุนพลผูโ้ ด่ งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่ อปี ค.ศ. 1877

ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็ นที่เก็บสมบัติวตั ถุที่มีค่า และรู ปภาพปราสาท
ต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันนาท่านออกเดินทางสู่ “ภูเขาไฟอะโซ” ภูเขาไฟที่ยงั ไม่ดบั สนิ ทเพียงแค่หลับใหลไปชัว่ คราวเท่านั้น
ซึ่ งอยู่ใจกลางเกาะคิ วชู ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ และบ่ อน้ าพุร้อน แล้วนาท่ านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการขึ้ น
“กระเช้ าไฟฟ้ า” (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) เพื่อขึ้นชมทัศยนี ยภาพอันงดงามสุ ดลูกหู ลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่ งนี้ นาท่าน
ขึ้นสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาชมปากปล่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 12 กิโลเมตร ท่านยังได้จะเห็นควันไฟพวยพุง่ ออกมา
จากปากปล่ องตลอดเวลา อิ สระให้ท่ า นได้ช มทัศ นี ย ภาพอันงดงามและสุ ด ลู กหู ลู ก ตาบนยอดภู เขาไฟแห่ ง นี้ และ
บันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย … จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งทะเลตะวันออกของ
เกาะคิวชูเป็ นเมืองแห่งบ่อน้ าแร่ ที่เป็ นบ่อโคลน จัดเป็ นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ าแร่ มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ าแร่
หลายหลากชนิดได้
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พกั : BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เบปปุ – บ่ อนา้ แร่ นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่ อ) – ช้ อปปิ้ ง โทสุ พรีเมีย่ มเอาท์ เล็ท – ช้ อปปิ้ ง เทนจิน & คาแนล – ฟุกโุ อกะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านเดินทางชม “จิโกกุเมกุริ” หรื อ “บ่ อน้าแร่ นรก” บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ
ประกอบด้วยแร่ ธาตุที่เข้มข้น อาทิ กามะถัน แร่ เหล็ก โซเดี ยม คาร์ บอเนต เรเดี ยม เป็ นต้น และมีความร้อนเกินที่ จะลง

อาบได้ มีลกั ษณะแตกต่างกันไปในเมืองเบปปุท้ งั หมด 8 บ่อ ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น (ไกด์ จะนาท่ าน
เยีย่ มชม 2 บ่ อ)
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง “โทสุ พรีเมีย่ มเอาท์ เล็ท” เป็ นพื้นที่ชอ้ ปปิ้ งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ช้ นั นาและแบ
รนด์ทอ้ งถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่ น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance,
Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย มาที่นี่สามารถช้อปปิ้ งได้ครบทั้งผูห้ ญิง ผูช้ าย และเด็กเล็ก ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า เครื่ องสาอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชัน่ ส่วนลดมากมาย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ “คาแนลซิตี”้ อาณาจักรหรู แห่ งการช้อปและความบันเทิงหลายรู ปแบบที่รวมไว้ในที่เดียวของ
เมืองฟุกุโอกะ ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ ญี่ปุ่นแท้และแบรนด์
ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่ วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหารเปิ ดบริ การหลากหลายประเภท
และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium เป็ นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกันด้วย ... อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและ
ซื้อ” สิ นค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย…แล้วนาท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “เทนจิน ช้ อปปิ้ งมอลล์ ” ย่านช้อปปิ้ งที่มี
ชื่อเสี ยงของ ฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึ โคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย
ให้ท่านได้ “ชมและซื้ อ” สิ นค้าต่างๆ อาทิ เช่ น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ ายรู ป, MP-3, Walkman, CD-Player,
คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา, เสื้ อผ้ า และเครื่ องสาอาง เป็ นต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ถนนหลายๆสาย
ในย่านนี้ ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรี ผลงานทางศิลปะของศิลปิ นสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุ ดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้า
รถเข็น หรื อ “ยะไต” ร้านอาหารริ มทางราคาย่อมเยาว์ เป็ นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรื อร้านสาเกเล็ก ๆ ที่เปิ ด
ให้บริ การตั้งแต่หวั ค่าจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง
** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ าง ๆ **

ทีพ่ กั : AZ FUKUOKA WAJIRO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกโุ อกะ เกาะคิวชู ”
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เดินทางจากสนามบินฟุกโุ อกะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 649
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรือสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ท่านละ

45,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

41,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

41,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

34,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบตั เิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
3. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชาระเงิน  สาหรับการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท

 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วัน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใด ๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินใน
แต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั ญหาอื่น ๆ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริ ษทั ฯ สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้ อความให้ ถถี่ ้ วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ านเอง...

