รหัสทัวร GOH2000572
ทัวรญี่ปุน คิวชู ซากะ HUIS TEN BOSCH 6 วัน 4 คืน (TG)
เมืองซาเซโบะ– สวนสนุกเฮาสเทนบอช – เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light-เมืองนางาซากิ
– พิพิธภัณฑสงครามนางาซากิ – สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจายูโตคุอินาริ – เบปปุ – แช
นํ้าแรธรรมชาติ-บอนํ้าจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บอ) – หมูบานยูฟุอิน – โทซุ พรีเมียม เอาทเล็ท – ฟุกุโอ
กะ-ฟารมสตรอวเบอรรี – ศาลเจาดาไซฟุ – รานจําหนายของฝาก – ชอปปง ﻥยานเทนจิน – ชอปปงﻥ
คาแนลซิตี้

เสนทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG648 / 00.50 – 08.00)
วันที่ 2. คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองซาเซโบะ– สวนสนุกเฮาสเทนบอช – เทศกาลประดับไฟ
Kingdom of Light
วันที่ 3. เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑสงครามนางาซากิ – สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจายูโตคุอิ
นาริ – เบปปุ – แชนํ้าแรธรรมชาติ
วันที่ 4. บอนํ้าจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บอ) – หมูบ
 านยูฟุอิน – โทซุ พรีเมียม เอาทเล็ท – ฟุกุโอกะ
วันที่ 5. ฟารมสตรอวเบอรรี – ศาลเจาดาไซฟุ – รานจําหนายของฝาก – ชอปปﻥงยานเทนจิน – ชอปปﻥง
คาแนลซิตี้
วันที่ 6. คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG649 / 11.35 – 14.55)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG648 / 00.50 - 08.00)

22.00
น.

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองซาเซโบะ - สวนสนุกเฮาสเทนบอช - เทศกาล
วันที่ 2
ประดับไฟ Kingdom of Light
00.50 ออกเดิ น ทางสู สนามบิ น ฟุ กุ โ อกะ ประเทศญี่ ปุ น โดยสายการบิ น ไทย เที่ ย วบิ น ที่
น.
TG648
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.00 เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2
น.
ชม.)
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุน
หากฝาฝนมีโทษจับปรับได]
ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของ
ทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุน ซึ่งเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา ออกเดินทางสูเมืองซาเซโบะ เมืองแหงจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยว
นิยมเดินทางมากันรวมถึงสวนสนุกเฮาเทนบอช ที่เปนจุดหมายหลักๆของนักทองเที่ยว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนด ของประเทศญี่ปุน ที่รวมสถาปตยกรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรมขนานแทของชาวฮอลแลนดและดัชทรวมไวดวยกัน พรอมสนุกสนานตื่นเตน
กับสิ่งอํานวยความสะดวกนานัปการ ทานสามารถถายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ไดอยาง
สนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด ทุงดอกไม ตางๆ ไมวาจะเปนทุงดอกทิวลิป , ทุ ง
ดอกกุหลาบ, หรือแมกระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ
หรื อ ท า นที่ ช อบความตื่ น เต น เชิ ญ ที่ โรงภาพยนตร และสวนสนุ ก แบบตะวั น ตก เช น

HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากนํ้ าท ว มใหญ ฟ าผ าที่ ทํ า ได เหมื อนจริ ง
อย างน า ทึ่ ง พรอ มชมทิ ว ทั ศ น อั น สวยงามของเมื อ งนี้ FUTURE CAST THEATER
GRAND ODYSSEY ให ท านร ว มผจญภั ย ไปกั บ ฉากภาพยนตร ก ารต อ สู สุด ยิ่ งใหญ
นอกอวกาศที่มีทานเปนดารานําแสดงดวย รับรองไดเลยวาทานจะประทับใจไปอีกนาน
ไฮไลน ...สั ม ผั สประสบการณ เทศกาลประดั บ ไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ
ภายในสวนสนุก ซึ่งทุกปจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายลานดวง และบางจุดยังมีการ
จัดแสดงแสงสีป ระกอบเสียงเพลง อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟ
จนเรียกไดวาเปนอาณาจักรแหงแสงเลยทีเดียว
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารคํ่า *
** หมายเหตุ : สํา หรับเฮ า ส เทนบอช ทางบริษั ท ฯ ได รวมค าเขา ชมสถานที่ แ ละ
เครื่องเลนเฉพาะชนิดที่ระบุอยูในเงื่อนไขของบัตรเขาเรียบรอยแลว**

ที่พัก
วันที่ 3
เชา

นํ า ท า นเดิ น ทางเข า สู ที่ พั ก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรื อ
เทียบเทา
เมื อ งนางาซากิ - พิ พิ ธภั ณฑ สงครามนางาซากิ - สวนสั น ติภ าพ – เมือ งซากะ ศาลเจายูโตคุอินาริ -เบปปุ - แชนํ้าแรธรรมชาติ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
พิ พิ ธภั ณ ฑ ส งครามนางาซากิ ชมอาคารพิ พิ ธภั ณ ฑ สิ่ งก อสร างที่ ถู ก ระเบิ ด ในสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษไวใหคน
รุนหลังไดดูเป นอนุสรณ นําทานชมภาพเหตุการณ ภายหลังสงครามที่กอใหเกิดความ
สูญเสียอยางใหญหลวงตอประเทศญี่ปุน

สวนสั น ติภ าพ ที่ สรางขึ้ น เพื่ อเป น ที่ ระลึ กถึ งเหตุการณ สงครามโลกครั้งที่ 2 เรี ยกว า
“สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรียที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดรายของ
สงครามที่ผานมาและการมองใหเห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเปนที่มาแหงความสงบ
รมรื่นตอไป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
เดินทางสูเมืองซากะ ชมศาลเจายูโตคุอินาริ ศาลเจาใหญแหงเมืองซากะ และยังเปน 1
ใน 3 ศาลเจาที่ใหญและสําคัญที่สุดในญี่ปุนรองจากศาลเจาฟูชิมิอินาริแหงเมืองเกียวโต
, ศาลเจาคะซะมิแหงเมืองอิบารากิ ลักษณะการสรางของศาลเจาแหงนี้จะเหมือนการ
ผสมรวมลักษณะวัดนํ้าใสบวกกับศาลเจาฟูชิมิอินาริแหงเมืองโตเกียวรวมกัน ใหทานได
อิสระเพลิดเพลินกับการขอพรและถายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสูเมืองเบป
ปุ

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEPPUWAN HOTEL หรือเทียบเทา
ผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติสไตลญี่ปุน

วันที่ 4
เชา

บ อ นํ้ า จิ โ กกุ เมกุ ริ (ชม 2 บ อ ) - หมู บ า นยู ฟุ อิ น - โทซุ พรี เ มี ย ม เอาท เล็ ท ฟุกุโอกะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
บอนํ้าจิโกกุ เมกุริ ซึ่งประกอบไปดวยบอนํ้าแรสีสันแปลกตาทั้งหมด 8 บอ (ไกดจะพา
ทานชมเพียง 2 บอ) ที่เกิดจากการรังสรรคขึ้นโดยธรรมชาติแตละบอมีความรอนสูง
เกินกวา 100 องศาเซลเซียส ดวยสีสันและความรอนชนิดที่มนุษยธรรมดาไมอาจลงไป
สัมผัสได จึงถูกกลาวขานวาเปนเสมือน “บอนํ้า แรนรก” ดังนั้น ที่นี่จึงมีตัวมาสคอตเปน
ยมทูตนอยคอยใหการตอนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แหงนี้
หมูบานยูฟุอิน เปนหมูบานเล็กๆที่อยูในจังหวัดโออิตะหางจากเมืองบอนํ้ารอนเบปปุ
ประมาณ10 กิโลเมตร หมูบานแหงนี้เปนหมูบานหัตถกรรม และยังเปนที่รวบรวมแบบ
บ านต างๆในประเทศญี่ ปุ น ที่ มี อายุ ตั้ง แต 120-180 ป ม ารวมไว ที่ นี่ จึงจั ด ได ว า เป น
พิพิธภัณฑที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งป

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
โทซุ พรีเมียม เอาทเล็ท เปนชอปปﻥงมอลล ที่มีตนแบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอน
ใตของรัฐแคลิฟอรเนียที่มีอากาศสดชื่นแจมใสและมีแสงแดดสองสวาง มีทั้งแบรนดใน
ประเทศและแบรนด ตางประเทศที่ม าดําเนินกิจการเองโดยตรงกวา 150 ราน มีศูนย
อาหารและรานอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศที่โลงสบายทําใหเดินเลนไดทั้งวันเลย

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 5
เชา

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเทา
ฟารมสตรอวเบอรรี - ศาลเจา ดาไซฟุ - รานจําหนา ยของฝาก - ชอปปﻥงคาแนล
ซิตี้ - ชอปปﻥงยานเทนจิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ฟารมสตรอวเบอรรี ใหทานไดเพลิดเพลินการเก็บ สตรอวเบอรรีจากตนในไรสตรอว
เบอร รี ของชาวญี่ ปุ น ที่ มี ก ารปลู ก อย า งพิ ถี พิ ถั น และได รั บ การดู แ ลเอาใจใส ทุ ก
กระบวนการทุ ก ขั้ น ตอน ทํ าให ผ ลของสตรอว เบอรรี นั้ น มี ข นาดใหญ สี แ ดงสด และ
รสชาติหวานกวาบานเราหลายเทา

เดินทางสู ศาลเจาแหงตํานานปราชญคนสําคนของญี่ปุน ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ คือ
ศาลเจ า ที่ ตั้ ง อยู ใ นดาไซฟุ ซึ่ ง เคยเป น ที่ ทํ า การของรั ฐ บาลประจํ า จั งหวั ด ชิ กุ เซ็ น ใน
ศตวรรษที่ 7 เมื่ อป 901 รัฐ มนตรี ฝายซาย ฟุ จิวะระ โนะ โทคิ ฮ ะระ (Fujiwara no
Tokihara) ไดวางแผนเพื่อทําใหคูแขงของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no
Michizane) ถูกลดขั้นลงจากตําแหนงในชั้นศาลกลายเปนขาราชการชั้นผูนอยประจําที่
ดาไซฟุ หลังจากนั้ น ซุ กะวะระจบชีวิ ตลงที่ นั่ น และถูก ฝ งอยู ที่ นี่ ในฐานะเทพผู คุม ครอง
นอกจากนี้เขายังเปนที่รูจักกันดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู การอุทิศตนและโชคลาภ

ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผูคนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา 700,000 คนตอ
ป อีกทั้งยังไดรับ ความนิยมอยางยิ่งในหมูนักเรียนที่กําลังเตรียมสอบ ที่ผูคนพากันมา
สักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดานการเรียนการศึกษา ทั้งสองฝﻤงถนนที่เดินเขาบริเวณ
ศาลเจายังเต็มไปดวยรานคาขายของที่ระลึก และขนมขึ้นชื่อตามตํานาน อุเมะกาเอะโม
จิ รวมทั้งสตารบัคสที่ตกแตงไดสวยงามติดอันดับโลก
ชอปป ﻥง รา นจําหนายของฝาก ที่ร วบรวมสินค าชั้ นนําตางๆไวม ากมาย ไม วาจะเป น
เครื่องใชไฟฟา หรือของใชในชีวิตประจําวันของคนญี่ปุนรวมถึงเครื่องสําอางคตางๆ
ชอปปﻥงคาแนลซิตี้ เปนแหลงชอปปﻥงขนาดใหญที่ตั้งอยูใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และราย
ลอมไปดวยลําคลอง ภายในมีรานคามากมาย โดยเฉพาะสินคาแบรนดเนม ภัตตาคาร
โรงภาพยนตร โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนี้ในชวงเทศกาลตางๆ ก็จะมีการประดับ
ไฟดูสวยงาม ดังนั้นจึงมีนักทองเที่ยวนิยมมาที่นี่อยูเสมอ

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ชอปปﻥงยานการคาที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ
ของที่ระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย และเครื่องใชไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา
แบรนดเนม เสื้ อผ าแฟชั่ นสําหรั บ วั ย รุน เครื่องสําอางคยี่ห อดั งของญี่ ปุ น ไมว าจะเป น
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
ชอปปﻥงยานการคาที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ
ของที่ระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย และเครื่องใชไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา
แบรนดเนม เสื้ อผ าแฟชั่ นสําหรั บ วั ย รุน เครื่องสําอางคยี่ห อดั งของญี่ ปุ น ไมว าจะเป น
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ที่พัก
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 6

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(TG649 / 11.35 - 14.55)
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ
11.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
น.
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา **

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง : KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
เด็กอายุไมเกิน เด็กอายุไมเกิน
ผูใหญพัก 212 ป
7 ป
พักเดี่ยว ไมรวมตั๋ว
กําหนดการเดินทาง
3 ทาน
(เสริมเตียง)
(ไมเสริมเตียง) ทานละ
ทานละ
ทานละ
ทานละ
ทานละ
วันที่ 21-26 ก.พ.63

49,900

49,900

47,900

8,900

34,900

วันที่ 05-10 มี.ค.63

52,900

52,900

50,900

8,900

36,900

วันที่ 02-07 เม.ย.
63

60,900

60,900

58,900

8,900

40,900

57,900

8,900

41,900

วันที่ 10-15 เม.ย.63
วันหยุดสงกรานต

67,900

67,90
0

วันที่ 13-18 เม.ย.63
65,900
65,900
63,900
8,900
39,900
วันหยุดสงกรานต
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ค
วากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
4. การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ สายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน
CHARTER FLIGHT จะไม มี ก ารคื น เงิ น มั ด จํ า หรื อ ค า ทั วร ทั้ งหมด ไม ว า ยกเลิ ก ด ว ย
กรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ญี่ปุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับ

การพิจารณาของเจาหน าที่ เทานั้น ลูกคาทุ กทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
4.6 เมื่ อท านออกเดิ น ทางไปกั บ คณะแลว ถ าท านงดการใช บ ริการรายการใดรายการหนึ่ ง
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน
กรณี ทานมีความประสงคจะตองการปรับ เปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิในการจัดหองใหเป น
แบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป
ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง
20 กิโลเทานั้น
6. คาประกันอุบัติเหตุคุม ครองในระหวางการเดินทาง คุม ครองในวงเงินทานละ 1,000,000
บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศยกเลิกวีซา
ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ ปุนไมเกิน 15 **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซา
ตามที่สถานทูตกําหนด)
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามั นและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ ขึ้น
กอนวันเดินทาง
3. บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนเที่ ย วบิ น โดยมิต อ งแจ งใหท ราบล วงหน าอั นเนื่ องจาก
สาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง,
การนั ด หยุ ด งาน, การก อ การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ , การนํ า สิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกบ
ั คนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ

ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา
ประเทศญี่ปน
ุ
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋ เครื่องบินและเอกสาร
เรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา
เมืองของญี่ปุน**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป
่ ุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปน
ุ
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คน รูจัก
โรงแรม และอื่นๆ)
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสทย
ี่ ังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
เปนผูที่ไมมีประวัตก
ิ ารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

