มื้ ออาหาร
วันที่
เช้า กลางวัน

คา่

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) VZ810 00.45-08.10+1

-

-

-

วันทีส่ อง

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ –
พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน

-

✓

-

ฮามาโนมาจิ
 APA NAGASAKI EKIMAE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิ มะ – โทซุพรีเมีย่ ม เอ้าท์เล็ต – ถนนมา
เมะดามาชิ – เมืองเปปปุ

✓

-

HTL

✓

✓

-

 OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

ชมบ่อน้ าร้อน จิ โกกุ – หมู่บา้ นยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุ
คุโอกะ – คาแนลซิตี้

วันทีส่ ี่

 THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้

สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
VZ811 08.55-12.35

✓

กาหนดการเดินทาง
***ราคาขายเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่มีของแจกและไม่มีราคาเด็ก***

ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน

พักท่านเดีย่ ว จ่ ายเพิม่

จานวนที่นงั ่

23 – 27 ส.ค. 65
30ส.ค. – 03ก.ย. 65
13 – 17 ก.ย. 65
27ก.ย. – 01ต.ค. 65
04 – 08 ต.ค. 65
11 – 15 ต.ค. 65
18 – 22 ต.ค. 65
25 – 29 ต.ค. 65

27,999. 28,999. 28,999. 28,999. 29,999. 29,999. 30,999. 29,999. -

6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. -

20
20
20
20
30
30
30
30

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเวียดเจ็ ท พบกับ
เจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันทีส่ องของการเดินทาง
00:45
08:10

เทีย่ ง

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพธิ ภัณฑ์ระเบิด
ปรมาณู – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้ งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ ท เทีย่ วบินที่ VZ810
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็ นศาลเจ้ าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่ าเป็ นศาลเจ้ าที่ให้ พรในเรื่ องการศึกษาเล่ าเรี ยน
เนื่องจากศาลเจ้ านี้สร้ างขึ้นเพื่ออุทิศให้ กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็ นนักปราชญ์ประจาราชสานักใน
สมัยเฮอัน แต่ ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตาแหน่ งและเนรเทศให้ มารั บราชการอยู่ ท่ีดาไซฟุ แต่ อยู่ ได้ แค่
เพียง 2 ปี ก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้ านี้สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ ฝากเนื้อฝากตัวกับ
ศาลเจ้ าแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรให้ ฉลาดและมีสติปัญญาดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ ถูกสร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1687 เพื่อเป็ นที่ประทับ
แห่ งเทพเจ้ าศักดิ์สิทธิ์ผ้ ูประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ คล้ าย
ศาลเจ้ า ฟุ ชิม ะ อิน ะริ ใ นเกีย วโต ปั จ จุ บั น มี ผ้ ู ศ รั ท ธาไปสัก การะขอ
ความสาเร็จด้ านธุรกิจการค้ า และความปลอดภัยในอุบัติเหตุท้งั ปวง

คา่

พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู นาท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ท่จี ัดแสดงภาพเหตุการณ์และเศษสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จาก
ความโหดร้ ายที่บ่งบอกความเป็ นจริงของความล้ างผลาญที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้ งที่ 2 และการเรียกร้ อง
เพื่อความสันติภาพโลกที่ปราศจากระเบิดนิวเคลียร์
สวนสันติภาพ สวนแห่งนี้ถูกจัดแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ ๆ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็ นที่ต้ังของสถูปเจดีย์ใหญ่สีขาว
ทรงระฆังแบบอินเดีย ภายในเจดีย์เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้ า ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเป็ นผู้อญ
ั เชิญมา
นาท่านเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้ งฮามาโนะมาจิ ย่านช้ อปปิ้ งใจกลางเมืองนางาซากิ เป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งครบครัน
ของนักช้ อป ทั้งเสื้อผ้ า เครื่องสาอาง เครื่องประดับ เครื่องใช้ ของใช้ อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอีก
มากมาย
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

 ทีพ่ กั APA NAGASAKI EKIMAE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิ มะ – โทซุพรีเมีย่ ม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ –
เมืองเปปปุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สะพานเมงาเนะเป็ นหนึ่ ง ในแหล่ ง ท่อ งเที่ยวที่มี ช่ ื อ เสี ยงและสาคั ญ ของเมื อ งนางาซากิ หรื อ อีก ชื่ อ หนึ่ ง ที่
นักท่องเที่ยวมักเรียกกันคือสะพานแว่นตา อันเนื่องมาจากสะพานโค้ งสองช่วงที่สะท้ อนภาพผิวนา้ เป็ นวงคล้ าย
กับรูปของแว่นตานั่นเอง โดยสะพานเมงาเนะถูกสร้ างขึ้นเพื่อใช้ เป็ นทางข้ ามแม่นา้ นากาจิมะ อันเป็ นแม่นา้ สาย
หลักของนางาซากิน่ันเอง ถูกสร้ างขึ้นโดยพระภิกษุจากวัดโคฟุคุจิในปี พ.ศ. 2177 ด้ วยหินในสถาปัตยกรรม
แบบจีนซึ่งเป็ นแห่งแรกในญี่ปุ่นนั่นเอง
เดจิ มะ เกาะเล็กๆ ที่สร้ างขึ้นโดยมนุ ษย์ เกาะแห่งนี้มีรูปร่างหน้ าตาเมื่อพัด สร้ างขึ้นเพื่อจากัดอาณาเขตให้ แก่
ชาวยุโรปที่เข้ ามาทาการค้ าขายในเมืองนางาซากิ หรือเรียกได้ ว่าเป็ นการป้ องกันการแพร่กระจายของศาสนา
คริ สต์และเป็ นการจั ดระเบียบให้ ชาวยุ โรปอยู่ ในเฉพาะพื้ นที่ของตัวเอง ที่แห่ งนี้ ถือเป็ นสถานที่ท่ีสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์อกี แห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ในสมัยก่อนเดจิมะใช้ เป็ นจุดแลกเปลี่ยนทาการค้ าระหว่างญี่ปุ่นและยุโรป
ในสมัยปิ ดประเทศ อีกทั้งยังเป็ นบ้ านของชาวยุโรป ภายในมีการจัดวางและแสดงข้ อมูล เรื่องราวและข้ าวของ
เครื่องใช้ ต่างๆ ในสมัยนั้น และมีการจาลองวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวยุโรปอย่างโปรตุเกสหรือฮอลันดาด้ วย
โทซุ พรีเมีย่ มเอ้าท์เล็ต เป็ นพื้นที่ช้อปปิ้ งเอ้ าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้ าของแบรนด์ช้ันนาและแบรนด์ท้องถิ่น
มากกว่า 150 ร้ าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance,
Samsonite และอื่นๆอีกมากมายมาที่น่ีสามารถช้ อปปิ้ งได้ ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า
รองเท้า กระเป๋ า เครื่องสาอางค์ โดยแต่ละร้ านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย

คา่

ถนนมาเมะดามาชิ เป็ นย่านเมืองเก่าที่ทางรัฐบาลรั กษา
ไว้ เดินบนถนนในย่านนี้จะเห็นบ้ านไม้ แบบดั้งเดิมของ
ญี่ปุ่น ร้ านอาหาร คาเฟ่ เล็กๆ และร้ านขายรองเท้ าเกี๊ยะ
ในสมัยเอโดะที่ปกครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มาเมดะซึ่ง
เป็ นเขตชุ มชนเล็ก ๆ ในเมือ งฮิ ตะได้ รั บ การพั ฒนาให้
เป็ นสถานที่สาหรับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่น้ ีจะเรียงราย
ไปด้ วยร้ า นค้ า บ้ า นพั ก อาศั ย และร้ า นจ าหน่ า ยของที่
ระลึ กแบบโบราณซึ่ งแสดงให้ เห็นถึงอดีตของที่น่ี ส่วน
หนึ่งของพื้นที่ได้ รับเลือกให้ เป็ นย่านอนุ รักษ์กลุ่มอาคาร
โบราณที่สาคัญ เขตชุมชนนี้ได้ ช่ ือว่าเป็ นย่านลิตเติลเกียวโตของคิวชู
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 ทีพ่ กั OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง ชมบ่อน้ าร้อน จิ โกกุ – หมู่บา้ นยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิตี้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จิ โกกุ ที่หมายถึง “นรก” ซึ่งเป็ นบริเวณที่บ่อนา้ ร้ อนผุดขึ้นมาทั้งหมด 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกันตามแร่ ธาติ
โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้ อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส อาทิ เช่น อุมิ จิ โกกุ (บ่อทะเล) เป็ นบ่อ
นาร้ อนที่มีสีฟ้า ,ชิโนะอิเกะ จิ โกกุ (บ่อเลือด) บ่อนาร้ อนที่นา้ เป็ นสีแดง และ ทะสึมากิ จิ โกกุ บ่อนา้ ร้ อนที่มี
ลักษณะพิเศษคือจะมีการปะทุข้ นึ มาของนา้ ร้ อนในบ่อทุกๆ25-30 นาที
จากนั้นนาเดินทางสู่ 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
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

คา่

ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ ตระการตาด้ วยวิวของประตูโทริ อิ 91 ประตูท่ี
ทอดยาวเป็ นสถานที่ท่พี ลาดไม่ได้ สาหรับการถ่ายรูป แต่ศาลเจ้ าแห่งนี้
ยังมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและโดดเด่น ถูกสร้ างขึ้นเพื่ออุทศิ ให้ แก่
เทพเจ้ า 3 องค์ของเกียวโต ได้ แก่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ และมัตสึโอะ
ไทฉะ รวมถึงศาลเจ้ าดาไซฟุ เทนมันงุแห่งฟุกุโอกะก็ประทับอยู่ศาล
แห่งนี้ ศาลเจ้ าด้ านหน้ าที่ท่านสามารถสักการะได้ ต้ังอยู่ ณ จุ ดสิ้นสุด
ของประตูโทริอิ พรที่ได้ รับจากศาลเจ้ าอุกิฮะ อินาริแห่งนี้ได้ แก่ ความ
รุ่ ง เรื อ งทางธุ ร กิ จ พื ช ผลอัน อุ ด มสมบู ร ณ์ ความปลอดภั ย ในการ
เดินทาง สุขภาพ อายุยืนยาว และความสาเร็จด้ านการศึกษา
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านเทนจิ น ย่านธุรกิจและย่านช้ อปปิ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเกาะคิวชู ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ้ งอย่าง
จุใจไม่ว่าจะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ๆ ร้ านขายเครื่องใช้ ไฟฟ้ า ร้ านเสื้อผ้ าบูติก และร้ านค้ ามากมายที่อยู่ใต้ ดิน
“เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ ามากมายกับ
ห้ างสรรพสินค้ า ชื่อ ดัง ร้ านเครื่ องสาอาง เสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า สินค้ าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวัน เสาร์
อาทิตย์จะเป็ นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูท่มี าหาความสุขและความสนุ กกับเพื่อนและคนรู้ใจ ให้ ท่านได้ เดิน
เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
 ทีพ่ กั THE LIVELY FUKUOKA HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า เซ็ทเบนโตะ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
08:55
ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียดเจ็ ต เทีย่ วบิน VZ811
12:35
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม

********************************************************************

ประกาศศสาคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั บริษัท เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระ
ขาด และบริษัทได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วม
เดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) สาหรับการมาตรการเปิ ดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10
มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 🔵กลุ่มสีนา้ เงิน (เสี่ยงต่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น
- ไม่ต้องกักตัว
- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate)
-นักท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้ องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง
สามารถทา VDO call ได้ และแชทได้
2. Cocoa เป็ นระบบแจ้ งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ ผ้ ูติดเชื้อ
3. Questionnaire
แบบสอบถามออนไลน์ เป็ นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ ามาญี่ปุ่น กรอกข้ อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้ อย6ชม.
ก่อนเดินทาง)
4. Google maps ลิ้งค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น
การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สาหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกาหนด
ของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated
Certificate)

🔵 เอกสารยื่นวีซ่าญี่ปุ่น
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้ งานต้ องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. วีซ่าญี่ปุ่น
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ ทางบริษัทดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ดังนี้
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป ไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้ าน (ตัวจริง) หรือคัดสาเนา ทร.14 ที่สานักงานเขต พร้ อมสาเนา 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้ าง (ตัวจริง) (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนา 1 ชุด
- ขอ statement ย้ อนหลัง 6 เดือน กับธนาคาร ต้ องมีตราประทับและลายเซ็นต์จากธนาคารเท่านั้น
- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง
(ภาษาอังกฤษ)
นักเรียน นักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้ อมสาเนา 1 ชุด
อาชีพอิสระ หนังสือรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง และสาเนา 1 ชุด
เจ้ าของกิจการ เอกสารจดทะเบียนการค้ า เอกสารฉบับจริง และสาเนา 1 ชุด
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้ า เพื่อนาใบรับรองไปใช้ ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทดาเนินการให้ )
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็ นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ข้ อมูลการเข้ าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ทางรัฐบาลญี่ปุ่น

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผใู ้ ช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นเงินได้ การบริการของรถนาเทีย่ ว ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นก
ุ่ าหนดไว้วนั ละ 10 ชัว่ โมง ไม่สามารถขับ
เกินเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้ องขึ้นอยู่กบั สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้ อมคณะ
(ไม่สามารถระบุทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งได้ สายการบินเป็ นผูก้ าหนด Random Seat)
2. ค่าทิปคนขับรถ
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

4. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้ นทาง
5. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน / ห้อง)
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัติเหตุค้ ุมครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %
12. ค่าประกันสุขภาพ *ประเทศญี่ปุ่นบังคับให้ ผ้ ูท่เี ดินทางเข้ าประเทศญี่ปุ่นต้ องวื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกัน
50,000 USD/ท่าน
อัตราไม่นรวม
ี้
1. ค่าทิปไกด์ จานวน 1,200 บาท / ท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกิน
กว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชารุดหรือ
ของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นและดาเนินการยื่น 2,000 บาท
6. ค่าดาเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้ องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้ อย 72 ชม.

เงือ่ นไขในการสารองที่นงั ่
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสาเนาหนังสือเดินทางและชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังทาการจอง
(กรณีลูกค้าทาการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวนทันทีในวันทีจ่ อง
เท่านั้น)
*ส่วนทีเ่ หลือ ชาระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)
**กรณีทีท่ ่านชาระค่าทัวร์ท้ งั หมดหรือบางส่วนทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้ แล้ว
(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง บริษทั ไม่
รับผิดชอบหากกรณี หนังสือเดินทางมีอายุนอ้ ยกว่า 180 และไม่สามารถเดินทางได้หรือโดนปฎิเสธจากสายการบินและ
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองนั้นๆ)

การยกเลิกสาหรับการจอง
ตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการกาหนดอัตราการจ่ ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว 2563
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนาเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้ จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า
มัดจา
ของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ)
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนาเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าน้ อยกว่า 15 วันก่อนวันนาเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี

ทางบริษัท ผู้จัดทาจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ หากเกิดกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ
ประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้ า
ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้ า -ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่นื ๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้ งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 10 วัน ในกรณีท่ไี ม่สามารถทากรุ๊ปเดินทางได้ ในกรณีน้ ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ท้งั หมด (ยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ ชาระไว้ กบั ทางสถานทูตแล้ ว กรณี ต้ องใช้ วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื
ให้ ถ้าต้ องการ
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทัง้ หมดก่อนการจอง เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินแล้ ว หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม
ตามจริง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน,
จลาจล, การล่าช้ าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการนาสิ่งของผิดกฎหมาย
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งเหตุให้ ทราบล่วงหน้ า
5. ทางบริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณีสิง่ ของสูญหาย อันเนือ่ งจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง ,การโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง
6. หากท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์กบั ทางบริษัทฯแล้ ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆทั้งหมด
7. โปรแกรมนี้เป็ นเพียงโปรแกรมที่เป็ นข้ อเสนอ ท่านจะต้ องได้ รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้
ทาการสารองโรงแรมและห้ องพั กในต่างประเทศเรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ ในระดับใกล้ เคียงกัน หรื ออาจจะ
ปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทา นอกจากมีเอกสาร
นามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น
9. ผู้จัดทาทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่าย

กับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผ้ ูเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน
ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆ การหลบหนี เข้ าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้ า -ออกประเทศต่างๆ ในกรณี
อื่นๆ
10. ในกรณีทีล่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋ โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อน
ทุก
ครั้ง ทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษา
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้
12. กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ลงในหนังสือเดินทางหากทางสายการบินไม่อนุญาตให้
เช็คอิน หรือตารวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทั ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งตัว๋ เครือ่ งบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตั รโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษัททัวร์ เรี ยกเก็บการจัดที่น่ังของกรุ๊ป
เป็ นไปโดยสายการบิ น เป็ นผู้ ก าหนด ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ไม่ สามารถเข้ า ไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิ กการเดิน ทางและได้
ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ REFUNDได้) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้ องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สูงอายุท่มี ีโรคประจาตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
สาหรับผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านทีร่ ่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ทอ่ งเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
ไม่ สามารถรั บผิดชอบในอุบัติเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้ องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จาต้ องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัท
ฯ ที่รับประกันในกรณีท่ผี ้ ูร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้ านการความคุม
โรคติดต่ อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่ คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่
ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

