ZG FUK01 SL

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

พรอมกันทีส่ นามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทยไลออน แอร เคานเตอร 8 เพือ่ เตรียม
ตัวเดินทาง และผานขัน้ ตอนการเช็คอิน
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23.00 น.

เดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ SL 314 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง เวลาทองถิน่ เร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ อง

ฟุกโุ อกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เบปปุ – หมูบ า นยูฟอู นิ – บอทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟตข าปูยกั ษ
แชออนเซ็น

07.00 น.

เดินทางถึงสนามบินฟุกโุ อกะ ประเทศญีป่ นุ ดินแดนอาทิตยอทุ ยั ... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอม
ตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบนชายฝงทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเปนเมืองแหงบอ
น้าํ แรทเ่ี ปนบอโคลน จัดเปนเมืองทีม่ รี สี อรทน้าํ แรมากที่สุดนักทองเที่ยวสามารถลองแชนํ้าแรหลายหลากชนิดได
“ศาลเจ า ดาไซฟุ ” วั ด
ชิ น โ ต เ ก า แ ก แ ล ะ มี
ชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด
ฟุกุโอกะ เปนที่ส ถิตของ
เทพเจาแหงความรู จึงมี
นัก เรีย นนิสิต นักศึกษา
มากราบไหวข อพร เพื่อ
การศึ ก ษาไม เ ว น แต ล ะ
วั น ใ น ฤ ดู ใ บ ไ ม ผ ลิ
ภา ย ใ น วั ด มี ต น บ ว ย
น า น า พั น ธ
มากกวา 6,000 ตนเจริญเติบโตอยางหนาแนนทัว่ บริเวณวัด ใหบรรยากาศทีแ่ สนรืน่ รมย
ดานหนาศาลเจามี รูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝาอยูบ น
แทนดวยความเชือ่ ทีว่ า ถาลูบหัววัวแลวจะมีปญญาดีและ
มีสุขภาพแข็ง แรง ใครตอใครจึงพากันลูบ หัววัวตัวนี้ดวย
ความเอ็นดู อิสระใหทา นได “ชมและซือ้ ” สินคาของฝาก
ของที่ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมืองที่รานคากวา 100 ราน
บริเวณหนาวัดรวมถึงรานขนมขึน้ ชือ่ อยาง อูเมะกาเอะ โม
จิ” ขนมหวานทีท่ าํ จากถัง่ แดงหอแปงขาวเหนียวแลวนําไป
ปง หรือจะเลือกซื้อ ตุก ตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทําจากกระดาษปนเปนกอนและระบายตกแตงเปน รูปหนา คนญี่ปุน
เชือ่ วา เปนตุก ตานําโชค
นําทานเขาสู หมูบ า นยุฟอุ นิ เปนตนแบบของหมูบาน OTOP ของประเทศญี่ปุน และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอยางใน
เรื่ อ งของน้ํ า พุ ร อ น ภายในเมื อ งมี ท ะเลสาบ
Lake Kinrin ทะเลสาบแหงนี้ที่เปนจุดชม
ใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามอีกแหงหนึ่งของหมูบาน
ยูฟูอิน หมูบานยูฟูอินประกอบไปดวยรานค า
ขายของพื้นเมือง ผักและผลไมสด ของที่ระลึก
Handmade นารักๆ มากมายและยังมีขนมขึน้
ชื่ อ อย าง "โคร็ อ กเกะ" (มั นชุ บ เกล็ ดขนมป ง
ทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยูทามกลาง
ธรรมชาติในหุบเขาสีเ ขียวอันงดงาม ปจ จุบันเมืองยุฟุอินไดกลายเปนเมืองแหงการทองเที่ยวซึ่ง เปนจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมทีน่ กั ทองเทีย่ วนิยมมาเยือ
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เทีย่ ง
บาย

ค่ํา
พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นเดิ น ทางสู บ อ น้ํ า พุ
รอ น (JigokuMeguri) หรือ
บอน้ํ าพุ รอนขุ มนรกทั้งแปด
เป นบ อ น้ํ าพุ ร อ นธรรมชาติ ท่ี
เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากการ
ระเบิ ดของภูเ ขาไฟ ประกอบ
ไปด ว ยแร ธ าตุ ที่ เ ข ม ข น เช น
กํ า มะถั น แร เ หล็ ก โซเดี ย ม
คาร บ อเนต เรเดี ยม เป นต น
และรอนเกินกวาจะลงไปอาบ
ได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ต้ังชื่อ
ใหนา กลัวตามลักษณะภายนอกทีเ่ ห็นกัน ทานจะไดพบกับบอทะเลเดือด ยูม-ิ จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเปน 1 ใน 8
บอน้ําพุรอนชื่อดังของเมืองเบปปุ เปนบอที่นักทองเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเปนนรกนอย
กวาแหงอื่น ตัง้ แตทางเขาเราจะเห็นควันขาวพวยพุง แทรกกอนหินใหญขน้ึ มาเสียงดัง ฟูๆๆ อยูตลอดเวลา เมื่อเดิน
เขาไปใกลๆ จะรูส กึ ไดถงึ ความรอนทีพ่ งุ ขึน้ มาจากใตธรณี

กอนที่จะเขาไปชมบอทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวกอนได ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญมากจนเด็กตัวเล็กๆ
สามารถลงไปนั่งได ยูมิ จิโกกุ เปนบอน้าํ รอน สีฟา เหมือนน้าํ ทะเล ดวยความลึก 150 เมตร กําเนิดขึน้ หลังจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมือ่ 1,200 ปกอนมีสวนประกอบของแรโคบอลต ควันสีขาวพวยพุงขึ้นมารอบๆ บอตลอดเวลา
อุณหภูมขิ องน้าํ สูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตมไขใหสกุ ได บอนีแ้ มนาํ้ จะรอนเกินกวาจะลงไปแชได แตก็มีผง
น้าํ แร วางจําหนายในรานขายของทีร่ ะลึก ใหนาํ ไปละลายน้ําอาบเองที่บานได สรรพคุณทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง
และรักษาโรคผิวหนังได กอนออกมาอยาลืมไปนั่งแชเทาในบอน้ํารอนใตศาลา (ออนเซ็นเทา) จะทําใหรูสึกสบาย
เทา และมีแรงเดินเทีย่ วตอไป ซึง่ ใหบริการแกนกั ทองเทีย่ วฟรี จะนัง่ แชนานเทาใดก็ได (รวมคาเขาชมบอน้ําแร 2
บอ)
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร *** ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติ
ปูพรอมน้าํ จิม้ รสเด็ด
BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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ใหทา นไดผอ นคลายกับการแชนาํ้ แรธรรมชาติ เชือ่ วาถาไดแชนาํ้ แรแลว จะทําใหผวิ พรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน้ึ
วันที่สาม

โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต – ศาลเจายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําทานชอปปง สินคาแบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต เปนพื้นที่ชอปปงเอาทเล็ตขนาดใหญ มีรานคา
ของแบรนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน เชน Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap,
Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย สามารถชอปปงไดครบทั้งผูหญิง ผูชาย
และเด็กเล็ก ไมวา จะเปนเสือ้ ผา รองเทา กระเปา เครือ่ งสําอางค โดยแตละรานก็จะมีโปรโมชัน่ สวนลดมากมาย

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําทานเดินทางสู เมืองซากะ นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ สรางขึน้ ในป 1688 เปนศาลเจานิกาย
ชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะผูป กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เปนศาลเจาอินาริท่ีใหญและสําคัญเปนอันดับ
3 รองมาจาก ศาลเจาฟุชิ
มิอินาริในเกีย วโต และ
ศาลเจาคะซะมาอินาริในอิ
บาระกิ ด า นบนของตั ว
ศาลเจา ก็เปนจุดชมวิวที่
ส ว ย ง า ม อี ก จุ ด ห นึ่ ง
โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ
ยามที่ ด อกซากุ ร ะบาน
สะพรั่ ง และช ว งฤดู ใ บไม
รวง ที่ใบไมจะเปลี่ยนเปน
สี ส ม แดง ส ว นหน า ศาล
เจาก็ยงั มีสะพานสีแดงคูก บั แมนาํ้ สายเล็กๆเปนจุดถายภาพทีส่ วยงามเลยทีเดียว ศาลเจาแหงนี้เปนที่ประทับของ
เทพเจาศักดิส์ ทิ ธิ์ ที่ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดานธุรกิจ และความ
ปลอดภัย อีกทัง้ ศาลเจาแหงนีย้ งั เปนหนึง่ ในฉากละคร "กลกิมโมโน"
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ค่ํา
พักที่

จากนัน้ นําทานเดินทางสู “เมืองนางาซากิ” เพือ่ เดินทางสู ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ทานสามารถเดินเลนและชม
บรรยากาศสถาปตยกรรม สิ่งปลูกสราง เชน บานเรือน ศาลเจา วัด ซุมประตูตางๆ และอาหารรสชาติพิเศษที่มี
ความผสมผสานระหวางจีนและญีป่ นุ ทีผ่ สมผสานกันอยางลงตัว คุณจะพบไดทน่ี างาซากิท่ีเดียวเทานั้น อาหารขึ้น
ชื่อประจําเมืองนี้ คือ ซารา อุดง (SARA UDON) ราดหนาญี่ปุน เปนเมนูเ สนสูตรผสมพิเศษระหวางจีนและญี่ปุน
และอาหารที่ขึ้นชื่ออีกอยางหนึ่งคือ จัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสหมูรอนๆที่มีชื่อเรียกวา KAKUNI-MAN
รานอาหารยานนีจ้ ะเปดบริการถึงเวลา 21.00 น.
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ ่ี

ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกโุ อกะ – ดิวตีฟ้ รี – ชอปปง ยานเทนจิน

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานชมบริเวณรอบนอก “อะตอมมิคบอมบ” เพื่อยอนรําลึกถึงครั้ง ที่ก องทัพสหรัฐฯ “ทิ้งระเบิดป
รมณู ” ที่เมืองนางาซากิ ในวันที่ 9 สิ ง หาคม ค.ศ.1945 ในสมั ยสงครามโลกครั้ งที่ 2 หลงเหลื อ ไว เ พีย งความ
โศกเศรา และซากสิ่งกอสรางที่ปรักหักพังยังคงอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดระลึกถึง ซึ่งนับวาเปนเหตุการณที่
กอใหเ กิดความสูญเสี ยอยางใหญหลวงตอประเทศญี่ปุน และเปนสิ่งที่ทําใหคนญี่ปุนปลูกฝงใหเปนมีความเปน
ชาตินิยม ขยันและอดทนรุนตอรุน (ไมรวมคา เขาชมพิพิธภัณฑ 200 เยน/ทา น) จากนั้นนําทานเขาชม สวน
สันติภาพนางาซากิ ที่สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึงเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกวา “สงครามมหาเอเชีย
บูรพา” ภายในมีอนุสาวรียท่ีสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดราย ของสงครามที่ผานมาและการมองใหเห็นถึง
สันติภาพในอนาคตซึ่งจะเปนที่มาแหงความสงบรมรื่นตอไป ทานจะไดพบกับอนุสาวรียขนาดใหญตั้งตระหงาน
เปนรูปปน ผูช าย มือขวาชีข้ น้ึ ไปบนฟา สือ่ ถึงการเตือนใหเห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนขางซายขนานไป
ตามแนวราบ อันสือ่ ความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําทานชอปปง สินคาเครือ่ งสําอางค อาหารเสริม เครือ่ งประดับคุณภาพดีทร่ี า นคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้ รี ซึ่งมี
สินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถ
ซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุนไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทานั้นอิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู “เทนจิน ชอปปง มอลล” ยานชอปปงที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ใหทานไดชอปปงหางสรรพสินคา
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ค่ํา
พักที่

ใหญๆมากมาย ทั้งหางอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งรานคาใตดินมากมาย “ชมและซื้อ ” สินคามากมาย อาทิเชน
เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป, MP-3,Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา และ
เครือ่ งสําอาง เปนตน ในราคานาพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในยานนีถ้ กู จัดใหมกี ารแสดงดนตรีผลงานทาง
ศิลปะของศิลปนสมัครเลนในชวงของวันหยุดสุดสัปดาห อีกทั้งรานคารถเข็นหรือ “ยะไต” รานอาหารริมทาง
ราคายอมเยาเปนทีน่ ยิ มของชาวญีป่ นุ ทัง้ รานราเมน หรือรานสาเกเล็ก ๆ ทีเ่ ปดใหบริการตัง้ แตหวั ค่าํ จนถึง ตี 2 ซึ่ง
จะมีลกู คาแวะเวียนมาใชบริการอยางตอเนือ่ ง ** เพือ่ สะดวกในการชอปปง ของทานอิสระค่าํ ตามอัธยาศัย**
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
KARATSU ROYAL HOTEL/ CHISUN INN TOSU หรือระดับเดียวกัน

วันทีห่ า

ฟุกโุ อกะ – กรุงเทพฯ

07.50 น.
11.55 น.

นําทานสู สนามบินฟุกโุ อกะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
เหินฟาสูก รุงเทพฯโดยสายการบินไทยไลออน แอร เทีย่ วบินที่ SL315 (ไมมบี ริการอาหารบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
** หากทานทีต่ อ งออกตัว๋ ภายใน (เครือ่ งบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จาหนาทีท่ กุ ครัง้ กอนทําการ
ออกตัว๋ เนือ่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ ชบริการ ***
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ หญหอ งละ
2-3 ทาน

พักเดีย่ วเพิม่

ราคาจอยแลนดไม
รวมตัว๋ เครือ่ งบิน

04 – 08 ตุลาคม 2562

23,999

8,000

15,999

05 – 09 ตุลาคม 2562

23,999

8,000

15,999

09 – 13 ตุลาคม 2562

25,999

8,000

17,999

10 – 14 ตุลาคม 2562

27,999

8,000

19,999

16 – 20 ตุลาคม 2562

25,999

8,000

17,999

17 – 21 ตุลาคม 2562

25,999

8,000

17,999

18 – 22 ตุลาคม 2562

25,999

8,000

17,999

19 – 23 ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

20 – 24 ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

23 – 27 ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

24 – 28 ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

25 – 29 ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

26 – 30 ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999
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** ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท **
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยว ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน***
การเดินทางในแตละครัง้ จะตองมีผโู ดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ ไป ถาผูโ ดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจาก
ทางบริษทั ฯ ไดชาํ ระคาตัว๋ เครือ่ งบินเต็มใบใหกบั สายการบินเปนทีเ่ รีย บรอย ยกเวนคา ภาษีนาํ้ มันทีย่ ังมิไดชาํ ระ คา ทัวรสว นที่
เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตัว๋ เมือ่ ออกแลว ไมสามารถรีฟน ดได อันเนือ่ งจากเงือ่ นไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเวนวีซา เขาประเทศญีป่ นุ ใหกบั คนไทย ผูท ป่ี ระสงคจะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญีป่ นุ ไมเกิน 15 วัน ไมวา จะ
ดวยวัตถุประสงคเพือ่ การทองเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยืน่ เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพือ่ ยืนยันการมี
คุณสมบัตกิ ารเขาประเทศญีป่ นุ * ดังตอไปนี้
1. ตัว๋ เครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ ทางทัวรจดั เตรียมให
2. สิง่ ทีย่ นื ยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจา ยที่อาจเกิดขึน้ ในระหวางทีพ่ ํานักในประเทศญีป่ นุ ได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต เปนตน)
3. ชือ่ ทีอ่ ยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ นุ (เชน คนรูจกั โรงแรม และอืน่ ๆ) ทางทัวร
จัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปนุ ทางทัวรจัดเตรียมให

อัตราคาบริการนีร้ วม
R คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
R คาภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
R คาน้าํ หนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.
R คารถรับ-สง และนําเทีย่ วตามรายการ
R คาทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน R คาเขาชมสถานทีต่ า งๆ ตามรายการ
R คาอาหารตามมื้อทีร่ ะบุในรายการ
R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบตั เิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนีไ้ มรวม
T คาธรรมเนียมวีซา เขาประเทศญีป่ นุ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซา เขาประเทศญีป่ นุ ใหกบั คนไทย ผูท ่ีประสงคจะพํานักระยะ
สัน้ ในประเทศญีป่ นุ ไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีทท่ี างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวซี า
ผูเ ดินทางจะตองเสียคาใชจา ยในการทําวีซา
เพิม่ ทานละ 1,700 บาท**
T คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก
รีด มินบิ ารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีส่ ง่ั เพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอ นการใชบริการ)
T คาทิปคนขับรถ และไกดนาํ เทีย่ ว ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน
T คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
T คาธรรมเนียมวีซา เขาประเทศญีป่ นุ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซา เขาประเทศญีป่ นุ ใหกบั คนไทย ผูท ่ีประสงคจะพํานักระยะ
สัน้ ในประเทศญีป่ นุ ไมเกิน 15 วัน)
เงือ่ นไขการชําระคาบริการ
1.

นักทองเทีย่ วหรือเอเจนซีต่ อ งชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพือ่ สํารองทีน่ ง่ั
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นักทองเทีย่ วหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซีไ่ มชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวา กรณีใดๆ
ใหถอื วานักทองเทีย่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวรนน้ั ๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
รัฐบาลประกาศในปนน้ั ๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษทั
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
2.

1.

2.

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่( ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ ริษทั อยางใดอยางหนึง่ เพือ่ แจงยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
กรณีนกั ทองเทีย่ วหรือเอเจนซีต่ อ งการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเทีย่ วหรือเอเจนซี่ (ผูม ชี อ่ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารทีต่ อ งการใหนาํ เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่ นไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอ ยกวา 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการทีช่ าํ ระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอ ยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการทีช่ าํ ระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนื เงินคาบริการทีช่ าํ ระแลวทัง้ หมด
ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก
นักทองเทีย่ ว เชน การสํารองทีน่ ง่ั ตัว๋ เครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ

2 การเดินทางที่ตอ งการันตีมดั จําหรือซื้อขาดแบบมีเงือ่ นไข หรือเทีย่ วบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมกี ารคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้ หมด
3 การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
รัฐบาลประกาศในปนน้ั ๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษทั
4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงือ่ นไขและขอกําหนดอืน่ ๆ
4.1 ทัวรนส้ี าํ หรับผูม วี ตั ถุประสงคเพือ่ การทองเทีย่ วเทานัน้
4.2 ทัวรนเี้ ปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทั จะไมคนื เงินคาบริการไมวา บางสวนหรือทัง้ หมดใหแกทา น
4.3 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเทีย่ วหรือเอเจนซีท่ ราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีไ่ มมวี ซี า และอยางนอย 10 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาทีท่ างบริษทั กําหนดเพือ่ ใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีทจ่ี ะใหบริการตอไป
4.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนัง สือ
เดินทาง และอืน่ ๆ เพือ่ ใชในการจองตัว๋ เครือ่ งบิน ในกรณีทน่ี กั ทองเทีย่ วหรือเอเจนซีม่ ไิ ดสง หนาหนังสือเดินทางใหกบั ทางบริษทั
พรอมการชําระเงินมัดจํา
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4.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน
ใหญเปนสําคัญ
4.6 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไ์ มรบั ผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจา ยใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักทองเทีย่ วทีม่ ไิ ดเกิดจากความผิด
ของทางบริษทั เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความลาชา เปลีย่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน่ เปนตน
4.7 อัตราคาบริการนีค้ าํ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการปรับราคาคาบริการเพิม่ ขึน้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋ เครื่องบิน คา
ภาษีเชือ้ เพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย่ วบินฯลฯ
4.8 มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมอี าํ นาจในการใหคาํ สัญญาใดๆ แทนบริษทั เวนแตมเี อกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษทั กํากับเทานัน้
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ทีจ่ ะนําติดตัวขึน้ เครือ่ งบิน ตองมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ ไมเกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใสถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซปิ ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่ รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถอื ไดทา นละ 1 ใบเทานัน้ ถาสิง่ ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาทีโ่ หลดใตทอ งเครือ่ งบินเทานัน้
2. สิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกฬี าฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทอ งเครือ่ งบินเทานัน้
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไส
กรอกฯ เพือ่ เปนการปองกันโรคติดตอทีจ่ ะมาจากสิง่ เหลานี้ หากเจาหนาทีต่ รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราทีส่ งู มาก
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