รห ัสโปรแกรม : 17307

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

25 – 29 มีนาคม 2563

29,900.-

*หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป ต้ องเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด หำกต้ องกำรเปลีย่ นแปลงต้องชำระค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม

วันที่
1
2
3

กาหนดการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกโุ อกะ
( 23.55 – 07.20 )
ฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – ท่ องย่ านมาเมดะ มาจิ – สะพานแขวน
โคโคโนเอะ – บ่ อนา้ แร่ นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่ อ)
เบปปุ – หมู่บ้ำนยูฟูอนิ – ช้ อปปิ้ ง โทสุ พรีเมีย่ มเอาท์ เล็ท – ฟุกโุ อกะ –
สวนริมทะเลอุมโิ นะนากามิจิ – ปราสาทฟุกโุ อกะ (สวนสาธารณะ
มาอิซุรุ)

เช้ า เทีย่ ง

ค่า

โรงแรม

✈

-




(HOTEL)







4

ฟุกโุ อกะ – ศำลเจ้ ำยูโตคุ อินำริ – ฟุกโุ อกะ – ช้ อปปิ้ งเทนจิน &
คำแนล





-

5

ฟุกโุ อกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 08.35 – 10.05 )



-

✈

HOTEL BEPPU
PASTRAL OR SIMILAR
HOTEL WBF
FUKUOKA TENJIN
MINAMI OR SIMILAR
HOTEL WBF
FUKUOKA TENJIN
MINAMI OR SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินฟุกโุ อกะ ( 23.55 – 07.20 )

2100

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสาร จาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

2355

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 636
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – ท่ องย่ านมาเมดะ มาจิ – สะพานแขวนโคโคโนเอะ – บ่ อนา้ แร่ นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่ อ)

0720

ถึง สนามบินฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ อุทยั
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ศำลเจ้ ำดำไซฟุ” วัดชินโตเก่ำแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นที่สถิตของเทพ
เจ้ำแห่งควำมรู ้ จึงมีนกั เรี ยนนิสิต นักศึกษำมำกรำบไหว้ขอพร เพื่อกำรศึกษำไม่เว้นแต่ละวัน...ในฤดูใบไม้ผลิภำยใน

วัดมีตน้ บ๊วยนำนำพันธุ์มำกกว่ำ 6,000 ต้นเจริ ญเติบโตอย่ำงหนำแน่ นทัว่ บริ เวณวัด ให้บรรยำกำศที่ แสนรื่ นรมย์ ...
อิสระให้ท่ำนได้ “ชมและซื้อ” สิ นค้ำของฝำกของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้ำพื้นเมืองที่ร้ำนค้ำกว่ำ 100 ร้ำนบริ เวณหน้ำวัด
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “มาเมดะมาจิ” (Hita Mameda town) ในเมืองฮิตะ ของจังหวัดโออิตะ เป็ นพื้นที่
ตัวอย่างที่ยงั คงหลงเหลือสภาพบ้านเรื อนที่ต้ งั อยูเ่ รี ยงรายมาตั้งแต่มากกว่า 300 ปี ก่อน มาเมดะมาจิเป็ นย่านอนุรักษ์ที่
สาคัญในด้านกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ โดยเมืองฮิตะเคยเป็ นเมืองล้อมรอบปราสาท และมีการพัฒนาย่านมาเมดะ-มา
จิ ทางตอนเหนื อในช่ ว งต้น ยุคเอโดะ เมื องฮิ ตะแบ่ ง เป็ นเขตต่าง ๆ เหมื อนเกี ยวโต มี ถนนเหนื อ -ใต้ 2 สาย และ
ตะวันออก-ตะวันตก 5 สาย แต่ละสายมีบา้ นโบราณตั้งเรี ยงรายตลอดเส้นทาง ซึ่งปั จจุบนั ปรับปรุ งเป็ นร้านกาแฟและ
พิพิธภัณฑ์
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “สะพานแขวน Kokonoe Yume Otsurihashi” ตั้งอยูเ่ มือง Kokonoe ในจังหวัด Oita มี
ความสู ง 173 เมตร ยาว 390 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ครองสถิติเป็ นสะพานแขวนคนเดิ นระหว่างหุ บเขาที่ สูงที่สุดใน
ญี่ปุ่น สะพานแห่งนี้ยงั สร้างอยูท่ ่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงาม เริ่ มก่อสร้างตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2004 แล้ว
เสร็ จในวันที่ 30 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2006 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2 พันล้านเยน ระหว่างเดินอยูบ่ นสะพาน
นอกจากความสูงจะทาให้คุณรู ้สึกว่าเหมือนเดินอยูก่ ลางท้องฟ้าแล้ว ทิวทัศน์รอบ ๆ สะพานยังสร้างความตื่นตาตื่นใจ
ไปกับธรรมชาติอนั เขียวขจีของหุบเขา Kyusuikei ซึ่งเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็ นเมืองแห่ งบ่อน้ าแร่ ที่เป็ นบ่อ
โคลน จัดเป็ นเมืองที่ มีรีสอร์ ทน้ าแร่ มากที่สุดนักท่องเที่ ยวสามารถลองแช่น้ าแร่ หลายหลากชนิ ดได้ ... เพื่อนาท่าน
เดิ นทางชม “จิโกกุเมกุริ” หรื อ “บ่ อน้าแร่ นรก” บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติ ที่ เกิ ดขึ้นภายหลังการระเบิ ดของภูเขาไฟ
ประกอบด้วยแร่ ธาตุที่เข้มข้นอาทิกามะถันแร่ เหล็กโซเดียมคาร์บอเนต เรเดียมเป็ นต้นและมีความร้อนเกินที่จะลงอาบ
ได้ มีลกั ษณะแตกต่างกันไปในเมืองเบปปุท้ งั หมด8 บ่อตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น (ไกด์ จะนาท่ าน
เยีย่ มชม 2 บ่ อ)
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั : HOTEL BEPPU PASTRAL หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่นให้
ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ าม

เบปปุ – หมู่บ้ำนยูฟูอิน – ช้ อปปิ้ ง โทสุ พรี เมี่ยมเอาท์ เล็ท – ฟุกุโอกะ – สวนริ มทะเลอุมิโนะนากามิจิ – ปราสาทฟุกุโอกะ
(สวนสาธารณะมาอิซุรุ)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนยูฟูอนิ ” หมู่บำ้ นเล็ก ๆ ทำงตอนกลำงของจังหวัดโออิตะ มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของน้ ำพุร้อน 1
ใน16 เมืองออนเซนชื่อดังของญี่ปุ่น จนกลำยเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำกำศที่น้ ีจะเย็นกว่ำที่ฟุคุโอกะ และเป็ น
ต้นแบบ “หมู่บ้ำน OTOP”ของญี่ปุ่น ภำยในหมู่บำ้ นมีร้ำนค้ำ กำรฝี มือมำกมำยขำยของน่ำรักๆ สไตล์ญี่ปุ่น ตกแต่ง
สวยงำม บำงร้ำนตกแต่งออกแนวเก๋ ไก๋ แปลกตำ รวมไปถึงร้ำนขนมที่ปรุ งสด ๆ ร้อน ๆ ... อิสระ ให้ท่ำนเลือกซื้อของ
ที่ระลึกมำกมำย ด้ำนในยังมี “Flora Village” เป็ นทีมปำร์คสไตล์ยโุ รปที่ตกแต่งได้อย่ำงน่ำรัก และเมื่อเดินจนสุดทำง
ของย่ำนร้ำนค้ำ จะพบกับ “ทะเลสำบคินริน” ทะเลสำบขนำดกลำง มีภูเขำเป็ นฉำกหลัง อีกด้ำนหนึ่ งทำเป็ นทำงเดิน
บริ เวณนั้นจะมีร้ำนอำหำรญี่ปุ่น และจำกทำงเดินริ มทะเลสำบสำมำรถเดินไปยัง “ศำลเจ้ ำเทนโซ” ซึ่งเป็ นศำลเจ้ำเล็กๆ
ที่อยูร่ ิ มทะเลสำบ (ใช้ เวลำเดินทำงโดยประมำณ 2 ชั่วโมง)
จำกนั้นนำท่ำนช้อปปิ้ ง “โทสุ พรีเมีย่ มเอำท์ เล็ท” เป็ นพื้นที่ชอ้ ปปิ้ งเอ้ำท์เล็ตขนำดใหญ่ มีร้ำนค้ำของแบรนด์ช้ นั นำและ
แบรนด์ทอ้ งถิ่นมำกกว่ำ 150 ร้ำน เช่ น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New

Balance, Samsonite และอื่น ๆ อีกมำกมำย มำที่นี่สำมำรถช้อปปิ้ งได้ครบทั้งผูห้ ญิง ผูช้ ำย และเด็กเล็ก ไม่วำ่ จะเป็ น
เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ ำ เครื่ องสำอำงค์ โดยแต่ละร้ำนก็จะมีโปรโมชัน่ ส่วนลดมำกมำย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “สวนริมทะเลอุมิโนะนากามิจิ” (Uminonakamichi Seaside Park) ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
ตัวเมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka city) อีกทั้งยังนับเป็ นจุดชมซากุระที่ข้ ึนชื่ออันดับต้น ๆ ของเมืองฟูกุโอกะ นัน่ ก็เพราะ
ภายในสวนจะมีตน้ ซากุระมากกว่า 1,000 ต้นที่เวลาถึงฤดูใบไม้ผลิทีก็จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งอวดโฉมกันแบบไม่
มีใครยอมใคร ยิ่งเป็ นสวนที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลบอกเลยว่ามันดีต่อใจจริ ง ๆ ถือว่าเป็ นการชมซากุระที่มีเสน่ห์ไปอีกแบบ
นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเป็ นสวนที่มีพ้ืนที่กว้างขวางจึงทาให้ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่สวนสาหรับผักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น
หากภายในยังมีแหล่งท่องเที่ ยวหลายส่ วน เช่น สวนสนุก สวนน้ า สวนดอกไม้ตามฤดูกาล และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
เรี ยกได้วา่ จะมาฤดูกาลไหนก็สวยเสมอ และมีอะไรให้ชมหรื อใช้เวลาได้ไม่มีเบื่อ
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ซากปรักหักพังที่หลงเหลืออยูข่ อง “ปราสาทฟูกโุ อกะ” (Fukuoka Castle) เป็ นสิ่ งที่หลงเหลือ
อยูข่ องปราสาทมาอิซูรูที่จริ ง ๆ เป็ นชื่อของปราสาทแห่งนี้แต่ส่วนมากคนทัว่ ๆ ไปจะรู ้จกั ในชื่อว่าปราสาทฟูกุโอกะ
มากกว่า ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณสวนมาอิซูรูที่อยูใ่ จกลางเมืองฟูกุโอกะ เดิมทีน้ นั ปราสาทแห่ งนี้ เคยได้การขนานนามว่าเป็ น
ปราสาทที่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ปราสาทกุโอกะนั้นเป็ นสิ่ งปลูกสร้างของยุคสมัยเอโดะ (Edo) ประมาณช่วง
ศตวรรษที่ 17 ถูกสร้างโดยโรดะ นากามาซะ (Kuroda Nagamasa) ผูท้ ี่เป็ นเจ้าเมืองในขณะนั้น แต่มาถูกทาลายลง
ในช่วงเปลี่ยนถ่ายไปยังยุคเมจิ (Meiji) ซึ่งช่วงที่คนนิยมมาเที่ยวชมมากที่สุดคงไม่พน้ ฤดูใบไม้ผลิ เพราะสวนมาอิซูรุ
ช่วงเดือนเมษายนนั้นจะเต็มไปด้วยดอกซากุระบานสะพรั่ง ที่ดึงดูนกั ท่องเที่ยวจานวนมาก ๆ ให้มานัง่ ปูเสื่ อทานข้าว
กล่องใต้ตน้ ซากุระหรื อที่เรี ยกกันว่า ฮานามิ (Hanami) เรี ยกได้วา่ เป็ นจุดที่ชมซากุระได้สวนที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฟู
กุโอกะได้เลยทีเดียว
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (5)

ทีพ่ กั : HOTEL WBF FUKUOKA TENJIN MINAMI หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

ฟุกโุ อกะ – ศำลเจ้ ำยูโตคุ อินำริ – ฟุกโุ อกะ – ช้ อปปิ้ งเทนจิน & คำแนล

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง “ซำกะ” จังหวัดเล็ก ๆ บนเกำะคิวชูที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของเครื่ องปั้ นดินเผำโดยเฉพำะจำก
เมืองอำริ ตะ (Arita) และอุทยำนประวัติศำสตร์ ที่ยอ้ นหลังไปจนถึงยุคยำโยอิ (Yayoi) หรื อประมำณ 300 ปี ก่อนคริ
สกำล ... เพื่อเดินทำงสู่ “ศำลเจ้ ำยูโทคุ อินำริ” ศำลเจ้ำยิ่งใหญ่แห่ งเมืองซำกะและสวยงำมติดอันดับ 1 ใน 3 ของศำล
เจ้ำที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น รองจำกศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ เมืองเกียวโต และศำลเจ้ำคะซะมะ เมืองอิบำรำกิ สร้ำงขึ้นในปี
ค.ศ.168 เป็ นศำลเจ้ำประจำตระกูลนำเบะชิมะ ผูป้ กครองเมืองซำกะในยุคสมัยเอโดะ เป็ นศำลเจ้ำชินโตที่สร้ำงขึ้นเพื่อ
ถวำยแด่เทพอินำริ เทพที่ ประทำนผลเก็บเกี่ ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปั จจุบนั มีผูศ้ รัทธำไปสักกำระขอควำมสำเร็ จด้ำน
ธุรกิจกำรค้ำและควำมปลอดภัยจำกอุบตั ิเหตุท้ งั ปวง ภำยในบริ เวณศำลเจ้ำยังมีเทพอิวำซะกิซ่ ึ งเป็ นเทพเจ้ำแห่ งควำม
รั ก อยู่ด้ว ยซึ่ งไม่ เ คยผิ ด หวัง สำหรั บ ผู ้ม ำขอพรเรื่ อ งควำมรั ก สถำนที่ แ ห่ ง นี้ ก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของฉำกในละคร
“กลกิโมโน” ด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่ำนได้เดินชมและบันทึกภำพตำมอัธยำศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ “คาแนลซิตี”้ อาณาจักรหรู แห่ งการช้อปและความบันเทิงหลายรู ปแบบที่รวมไว้ในที่เดียว
ของเมืองฟุกโุ อกะ ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ ญี่ปุ่นแท้และแบรนด์
ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่ วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหารเปิ ดบริ การหลากหลาย
ประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium เป็ นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกันด้วย ... อิสระให้ท่านได้
เลือก “ชมและซื้ อ” สิ นค้ามากมายในราคาที่ น่าพอใจตามอัธยาศัย…แล้วนาท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “เทนจิน ช้ อปปิ้ ง
มอลล์ ” ย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของ ฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึ โคชิ
รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมายให้ท่านได้ “ชมและซื้ อ” สิ นค้าต่างๆ อาทิเช่น 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 ในราคาน่าพอใจตาม
อัธยาศัย ถนนหลายๆสาย ในย่านนี้ ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรี ผลงานทางศิ ลปะของศิลปิ นสมัครเล่นในช่วงของ
วันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรื อ “ยะไต” ร้านอาหารริ มทางราคาย่อมเยาว์ เป็ นที่นิยมของชาวญี่ ปุ่น ทั้ง
ร้านราเมน หรื อร้านสาเกเล็ก ๆ ที่ เปิ ดให้บริ การตั้งแต่หัวค่ าจนถึง ตี 2 ซึ่ งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริ การอย่าง
ต่อเนื่อง
** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ าง ๆ **

ทีพ่ กั : HOTEL WBF FUKUOKA TENJIN MINAMI หรื อเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

ฟุกโุ อกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 08.35 – 10.05 )

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกโุ อกะ”

0835
1005

เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 637
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้ น

*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

29,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***ไม่ มีราคาเด็ก***

อัตราค่ าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบตั เิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
1.

กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 15,000 บาท

2.
3.
4.
5.

ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่ า 45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันทีส่ ่ งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทางระหว่ าง 45- 30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจา 15,000 บาท (นับจากวันทีส่ ่ งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
ยกเว้ นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทำงช่ วงเทศกำลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต้ น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดั จำทีน่ ั่งกับสำย
กำรบินและค่ ำมัดจำทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่ มกี ำรคืนเงินมัดจำ หรื อ ค่ ำทัวร์ ท้งั หมด
ไม่ ว่ำยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
เนื่องด้ วยไม่ ต้องยื่นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริษัทฯ จะไม่ ทำกำรเก็บเอกสำรจริงใด ๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน พร้ อมระบุห้องนอน,
อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า

6.

หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม เนื่ องจากภัยธรรมชาติ , สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ , การเมือง, สายการบิ น, อัตรา
แลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึ งถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
ที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการ
บินไทยจะไม่รับจัดที่ นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้
สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

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

7.

สาหรั บการเดิ น ทางช่ วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วัน หยุด ญี่ ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติ ด คนแน่ นตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหาร
ปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่าน
จองห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ใน
เมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด

