รห ัสโปรแกรม : 18245 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
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กำหนดกำรเดินทำง
30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2563
“หยุดวันแรงงานแห่งชาติ”
มื้ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์
เช้า กลางวัน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 00.50-08.00
สนามบินฟุกโุ อกะ – วัดนันโซอิน – สวนคาวาชิฟจู ิ (ชมดอกวิสทีเรีย)
วันที่สอง
 BEPPU HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม

วันที่ส่ี

วันที่หา้

ชมบ่อน้ าร้อน จิโกกุ – หมู่บา้ นยูฟอู นิ – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) – ย่านชิโมโตริ
 KUMAMOTO HOTEL OR SIMILAR CLASS 3*
นัง่ เรือเฟอร์ร่ี สู่ นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ
สวนเครือ่ งปัน้ ดินเผาอะริตะ
 FUKUOKA HOTEL OR SIMILAR CLASS 3* บุฟเฟต์ชาบู + ขาปูยกั ษ์ไม่อน้ั
ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้ งเทนจิน
 FUKUOKA HOTEL OR SIMILAR CLASS 3*

วันที่หก สนามบินฟูกโุ อกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ) TG649 11.35-14.55
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วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 (1)
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
20.00
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าทีท่ ีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนัน้ ผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2563 (2)
สนามบินฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน – สวนคาวาชิฟูจิ (ชมดอกวิสทีเรีย)
00:50
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
08:00
ถึงสนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง
พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ... นาท่านเดินทางสู่ “วัดนันโซอิน” สถานที่สักการะบูชาของซาซากุริชินชิโกกุ ตั้งอยู่
กลางธรรมชาติท่สี วยงามของเมืองซาซากุริจังหวัดฟุกุโอกะ ตัวแทนของนันโซอินคือ “พระนอน” ซึ่งสร้ างเสร็จ
ในปี เฮเซที่ 7 (ค.ศ. 1995) เป็ นพระพุทธรูปทองแดงที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก โดยมีความยาว 41 เมตร สูง 11
เมตร และหนักประมาณ 300 ตัน โดยถูกขนานนามในท้ องถิ่นว่า "ซาซากุริโนะเนโบโดเคซัง"อิสระให้ ทุกท่าน
เก็บภาพตามอัธยาศัย


บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นาท่านชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย ณ “สวนคาวาชิฟูจิ” จุดเด่นภายในสวนแห่งนี้คืออุโมงค์ดอกวิสที
เรียกว่า 200 ต้ น ที่ท้ งิ กิ่งก้ านพร้ อมดอกสีม่วงเข้ ม ม่วงอ่อน ขาว และชมพูไล่เฉดสีห้อยลงมาจากอุโมงค์ไม้ ท่ี
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คลุมทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้ยังมีจุดชมดอกไม้ ท่เี ป็ นซุ้มโค้ งครึ่งวงกลม และซุ้มสี่เหลี่ยม
ขนาดกว้ าง เมื่อมองจากระยะไกลจะเหมือนพู่ประดับเต็ม ลานรอบๆจะมีม้านั่งให้ น่ังชมดอกไม้ อยู่หลายจุดทั่ว
บริเวณ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับความสวยงามของดอกไม้



สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “เมืองเบบปุ” เมืองที่มีช่ ือในเรื่องของบ่อนา้ พุร้อนธรรมชาติ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นและนานาชาติ หรือชุด
อาหารพื้นเมืองแบบไคเซกิ
ทีพ่ กั : BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับเดียวกัน
**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**
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วันเสาร์ที่ 02 พฤษภาคม 2563 (3)



บ่าย

บ่อน้ าร้อนจิ โกกุ เมกุริ – หมู่บา้ นยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม)
ช้อปปิ้ งชิโมโทริ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “จิ โกกุ เมกุริ” ที่หมายถึง “นรก” ซึ่งเป็ นบริเวณที่บ่อนา้ ร้ อนผุดขึ้นมาและมีลักษณะแตกต่างกัน
ตามแร่ ธาตุโดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้ อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส อาทิ เช่ น อุมิ จิโกกุ (บ่ อ
ทะเล) เป็ นบ่ อนาร้ อนที่มีสีฟ้า, ชิโนะอิเกะ จิโกกุ (บ่อเลือด) บ่ อนาร้ อนที่นา้ เป็ นสีแดง อิสระกับการหามุม
ถูกใจเก็บภาพเป็ นที่ระลึก





รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นาเดินทางสู่ “หมู่บา้ นยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้ นกาเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้ นามาเป็ นต้ นแบบและปรับปรุงเป็ น หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมี
ร้ านค้ าการฝี มือมากมาย ชมร้ านเครื่องแก้ ว ร้ านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้ อนๆ และสะอาดสะอ้ าน และเลือกซื้อ
ของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพั นธุ์ท่หี ายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่าง
ธรรมชาติ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจุ” เพื่อนาท่านผ่านชม “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่อง
ภูเขาไฟที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก ภูเขาไฟแห่งนี้มีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสอง
หรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “คุมาโมโต้” เพื่อนาท่านสู่ย่านช้ อปปิ้ ง “ชิโมโทริ” ย่านศูนย์รวมการค้ าตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองคุมาโมโต้ เป็ นย่านการค้ าในร่มแบบอาร์เคดยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีร้านค้ า
ห้ างสรรพสินค้ ารวมกว่า 60,000 ร้ าน รวม 4 อาร์เคด ให้ ท่านได้ เลือกซื้อของ ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ ายอดนิยอด
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อย่ าง เครื่ อ งสาอางยี่ ห้อ ต่ า งๆ เสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า ขนมของฝาก สิน ค้ าจาพวกอาหาร ผลไม้ รวมถึง
ร้ านอาหาร ร้ านชา กาแฟ ไว้ อยู่ในสถานที่เดียวกัน

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งและเลือกชิมอาหารอร่ อยจากร้านต่างๆ
ทีพ่ กั : KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันอาทิตย์ที่ 03 พฤษภาคม 2563 (4)


นังเรื
่ อเฟอร์รี่ สู่ นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ
สวนเครือ่ งปั้นดินเผาอะริตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ “ท่าเรือคุมาโมโต้” เพื่อนาท่านเปลี่ยนอริยาบถขึ้น “เรือเฟอร์รี่” สู่ “ท่าเรือชิมาบาระ” (ใช้ เวลา
ประมาณ 30 นาที) ... อิส ระให้ ท่า นได้ เ พลิ ด เพลิ น กับ บรรยากาศอั น สวยงามบนเรื อ เฟอร์ ร่ี ข นาดใหญ่
ท่ามกลางฝูงนกนางนวลที่คอยต้ อนรับนักท่องเที่ยวพร้ อมภูเขาไฟอุนเซนอันยิ่งใหญ่เป็ นฉากหลัง



จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนสันติภาพ” สวนแห่งนี้ถูกจัดแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ ๆ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็ น
ที่ต้งั ของสถูปเจดีย์ใหญ่สขี าวทรงระฆังแบบอินเดีย ภายในเจดีย์เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องค์
พระสัมมา สัมพุทธเจ้ า ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเป็ นผู้อญ
ั เชิญมา


บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ” ศาลเจ้ ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ สร้ างขึ้นในค.ศ. 168 ศาลเจ้ าแห่งนี้
เป็ นศาลเจ้ าชินโตที่สร้ างขึ้นเพื่ อถวายแด่เทพอินาริ เพื่อเป็ นที่ประทับแห่งเทพเจ้ าศักดิ์สิทธิ์ผ้ ูประทานผลเก็บ
เกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปั จจุบันมีผ้ ูศรัทธาไปสักการะขอความสาเร็จด้ านธุรกิจการค้ า และความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุท้งั ปวง
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จากนั้นนาท่านสู่ “เมืองอาริตะ” เมืองเล็กๆที่มีช่ ือเสียงโด่งดังด้ านเครื่ องปั่ นดินเผาโดยเฉพาะเครื่องเคลือบ
ดิน เผา (Porcelain) เรี ยกว่ า อาริ ตะ-ยากิ(Arita-yaki) เพื่ อเข้ า ชม “สวนอาริ ตะพอร์ชเลน” (Arita
Porcelain Park) ชมอาคารที่สร้ างตามแบบพระราชวังสวิงเจอร์ (Zwinger Palace) ของเมืองเดรสเดน
(Dresden) ประเทศเยอรมนี ที่มีช่ ือเสียงด้ านเครื่ องเคลือบดินเผาเหมือนกัน ให้ ท่านสนุ กกับสวนสนุ กและ
เครื่องเล่นต่างๆ ภายในอย่างเต็มที่ (ราคาทัวร์นี้ ไม่รวมค่าเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ)



รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์ชาบู แบบฉบับญี่ปุ่น **พิเศษ...ขาปูยักษ์ไม่อ้นั **

ทีพ่ กั : FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

~7~

วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2563 (5)
ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้ งเทนจิ น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ ” เป็ นศาลเจ้ าในลัทธิชินโต ซึ่ งคนญี่ ปุ่นเชื่ อว่ าเป็ นศาลเจ้ าที่ให้ พรในเรื่ อง
การศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้ านี้สร้ างขึ้นเพื่ออุทศิ ให้ กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็ นนักปราชญ์
ประจาราชสานักในสมัยเฮอัน แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตาแหน่งและเนรเทศให้ มารับราชการอยู่ท่ดี าไซ
ฟุ แต่อยู่ได้ แค่เพียง 2 ปี ก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้ านี้สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ ฝาก
เนื้อฝากตัวกับศาลเจ้ าแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรให้ ฉลาดและมีสติปัญญาดี





บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นาท่านเดินทางสู่ “ย่านเทนจิ น” ย่านธุรกิจและย่านช้ อปปิ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดในเกาะคิวชู ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
ไม่ว่าจะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ๆ ร้ านขายเครื่องใช้ ไฟฟ้ า ร้ านเสื้อผ้ าบูติก และร้ านค้ ามากมายที่อยู่ใต้ ดิน
“เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ ามากมายกับ
ห้ างสรรพสิน ค้ า ชื่อ ดัง ร้ านเครื่ อ งสาอาง เสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า สินค้ าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวั นเสาร์
อาทิตย์จะเป็ นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูท่มี าหาความสุขและความสนุ กกับเพื่อนและคนรู้ใจ ให้ ท่านได้ เดิน
เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งและเลือกชิมอาหารอร่อยจากร้านต่างๆ
ทีพ่ กั : FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2563 (6)
สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
11:35
เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG649
14:55
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม

--- Always with You ---
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หมายเหตุ :
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 63

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ

56,900.-

53,900.-

50,900.-

8,000.-

***กรุป
๊ คอนเฟิรม
์ เดินทางที่ 20 ท่าน สอบถามข้อมูลสารองทีน
่ ั่งได้ที่ฝา่ ยขายบริษท
ั ทัวร์ใกล้บา้ นท่าน***
***กรณีมต
ี ว
ั๋ เครือ
่ งบินแล้วลดท่านละ 18,000.-บาท***
***กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป***
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่านา้ หนักสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติขาไป 20 ก.ก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
6. ค่าทาวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ยกเว้ นหนังสือเดินทางไทย)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
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เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางตามอัตราที่กาหนด ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคื นเงินได้
 การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุป๊ ที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอ
เปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ท่พี ัก ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ความพร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีลุกค้ าต้ องการพักเป็ นห้ องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นห้ องพักส่วนใหญ่เป็ นห้ องแบบเตียงคู่(TWIN)
ในกรณีท่หี ้ องเต็มไม่มหี ้ องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบเตียงคู่(TWIN) แทน
กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ อง หรือห้ องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซึ่งบางครั้งอาจจะมีไม่เพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจจะทาให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ
ช้ อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้ง
ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ ได้ ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้
 การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ10-12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น.
ถึงเวลา 20.00 น. ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 การประกันภัย ทางบริษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการประกันอุบตั เิ หตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ เข้ าใจและ
ยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษทั ประกันทัว่ ไป และควรศึกษา
เงือ่ นไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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