กำหนดกำรเดินทำง : ธันวำคม 2565 - มีนำคม 2566

วันแรก

(1) สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.00 น.

พร้อมกันที่ สนำมบิน สุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 2-3 แถว C สำยกำรบิน
เวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระก่อนออกเดินทาง

วันที่สอง

(2) สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น –ซำกะ –
อุโมงค์ป่ำสนดำนิจโิ นะ มัตสึบำระ - ลิ้ มลองหอยนำงรมปิ้ งย่ำง – ปรำสำทคำรำสึ –
นำงำซำกิ – Huis Ten Bosch – เทศกำลประดับไฟฤดูหนำว – พักโรงแรมหุ่นยนต์
HENNA HOTEL HUIS TEN BOSCH

00.15 น.

 เหินฟ้ าสู่ เมืองฟุ กุโอกะ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ ยวบินที่ VZ810 (ใช้เวลาบิน 5.25
ชัว่ โมง) (บริการเสมือน Full Service รวมน้ าหนั กโหลด 20 กก. ถื อขึ้ นเครื่อง 7 กก. อาหารร้อนบน
เครื่องทั้งไป-กลับ และที่นัง่ )
ถึ งสนามบินฟุ กุโอกะ เมืองที่ ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ ปุ่น เป็ นเมือง
ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์

07.25 น.

** สำคัญมำก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุ ญำตให้นำอำหำรสด จำพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำ
ประเทศ หำกฝ่ ำฝื นมีโทษปรับและจับ **
คำเตือน : กัญชำ-กัญชง และยำเสพติดทุกชนิด เป็ นสิ่งผิดกฎหมำยในประเทศญี่ปุ่น โดยหำกมีไว้
ในครอบครองเพื่อนำเข้ำและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ำย มี
โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้ำนเยน
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย) จากนั้นออกเดินทางสู่ ซำกะ (Saga) เป็ นจังหวัดที่มีเทือกเขาและป่ าจานวนมากในขณะเดียวกัน

ก็มีที่ราบที่เกิดจากลาวาและหินภูเขาไฟ มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และเซรามิค ผ่านชม
อุโมงค์ป่ำสนดำนิจิโนะ มัตสึบำระ ที่ทอดยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกไปจนถึงฝั ่งตะวันตก อยู่ขา้ งชายหาด
มีความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยจานวนต้นสนในป่ าสนแห่งนี้ มีจานวนมากกว่าหนึ่ งล้านต้นชนิ ด
ของต้นสนก็มีหลากหลายชนิ ด แต่ที่มีจานวนมากที่ สุด คือ สายพันธุ ์สนญี่ ปุ่นดา (JAPANESE BLACK
PINES) ว่ากันว่าเป็ นป่ าสนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

… นาท่านชม ปรำสำทคำรำสึ (Karatsu Castle)(รวมค่ำลิฟท์ขึ้นชมวิ ว ไม่ รวมค่ำเข้ำชม) ตั้งอยู่ที่
เมืองซำกะ (Saga) ปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับอ่าวคาราซึ (Karatsu Bay) ทาให้นอกจากเราจะได้ชม
สถาปั ตยกรรมงามๆของปราสาทแล้วที่นี่ยงั เป็ นอีกจุดที่สามารถชมวิวอ่าวคาราซึไปจนถึงวิวทิวทัศน์ของ
เมืองซากะได้สวยงามมาก ซึ่งตัวปราสาทมีอายุประมาณ 400 กว่าปี โดยถูกสร้างขึ้ นครั้งแรกราวสมัย
เอะโดะประมาณปี 1602 โดย Terasawa Hirotaka ไดเมียวผูป้ กครองเมืองคาราซึ ต่อมาถูกทาลายลงใน
สมัยยุคฟื้ นฟูเมจิ หลังจากนั้นสร้างขึ้ นใหม่ในปี 1966 โดยยึดตามแบบโครงสร้างสถาปั ตยกรรมเดิ ม
ทั้งหมด ภายในปราสาทมีท้งั หมด 5 ชั้น มีการจัดแสดงนิ ทรรศการเกี่ยวกับประวัติของปราสาท ข้าวของ
ต่างๆในอดีต และงานศิลปะต่างๆอีกมากมาย
\

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน เมนู Oyster BBQ set ให้ท่ำนได้ลิ้มลองหอยนำงรมปิ้ งย่ำง และ Sea
Food Set
เดิ นทางต่อไปยังซำเซะโบะ (Sasebo)จังหวัดนางาซากิ เพื่อเข้า Huis Ten Bosch (รวมค่ำเข้ำชม)
สวนสนุ ก ที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่สุ ด ในคิ ว ชู ที่ ใ ห้ค วามรู ส้ ึ ก เหมื อ นกับเราท่ อ งเที่ ย วอยู่ในประเทศฮอลแลนด์
ออกแบบให้เป็ นเมืองเล็กๆ มีท้งั เครื่องเล่นนานาชนิ ด

ร้านอาหาร และโรงแรม อีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดอีเว้นท์น่าสนใจมากมายตลอดปี ให้ท่านตื่นตา
ตื่นใจกับการประดับไฟในสวนสนุ กทุกคา่ คืน พิเศษ !! ในช่วงปลายปี ท่านจะได้ชม เทศกำลประดับไฟ
ฤดูหนำว (Kingdom of Light) เป็ นเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จัดแสดงไฟทัว่ ทั้งสวนสนุ ก
รวมกว่า 13 ล้านดวง ถนนทุ กสาย อาคารทุ กตึ ก ทุ่งดอกไม้ จะได้รับการประดับตกแต่งด้วยแสงไฟ
หลากสี สัน ใช้เทคนิ คมากมายที่ จ ะเพิ่ มความสวยงามตระการตาให้กับสวนสนุ ก (หลังกลางเดื อ น
มีนาคมจะเป็ นการประดับไฟตามปกติ ) อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาเต็ มที่ ใน
สวนสนุ ก (มีไกด์แนะนา)
เย็น
 พั ก ค้ า งคื น ณ โรงแ รม หุ่ น ย น ต์ แ ห่ งแ รก ข อ งโ ล ก HENNA HOTEL HUIS TEN BOSCH

() หรือเทียบเท่า โดยพนักงานต้อนรับเป็ นหุ่นยนต์สาวสวย หรือไดโนเสาร์ สามารถพูดได้
4 ภาษา ได้แก่ ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน และเกาหลี ท่านจะได้สมั ผัสวิวฒ
ั นาการใหม่ของการทางานร่วมกัน
ระหว่างคนกับหุ่นยนต์

วันที่สำม

เช้า

(3) นำงำซำกิ - ซำกะ -ศำลเจ้ำยูโทคุ อินำริ - ช้อปปิ้ งจุใจ ณ Tosu Premium Outlets –
ย่ำนเมืองเก่ำมำเมดะมำจิ (Little Kyoto): พิพิธภัณฑ์เกี๊ยะญี่ปุ่น – ศำลเจ้ำเกี๊ยะ พิพิธภัณฑ์ตกุ๊ ตำญี่ปุ่นฮินะ - เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ศำลเจ้ำยูโทคุ อินำริ (Yutoku Inari) เป็ นศาลเจ้านิ กายชินโตประจาตระกูลนาเบะชิมะ
เป็ นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ เป็ นที่ประทับ
ของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นต่างเคารพและนิ ยมมาสักการะขอพรเกี่ยวกับความสาเร็จด้าน
ธุรกิจ และความปลอดภัย

... แวะ โทสุพรีเมี่ยมเอ้ำท์เล็ต (Tosu Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ได้รบั ความ
นิ ยมมากที่สุดแห่งหนึ่ งในจังหวัดซากะ มีสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษสุดให้เลือกมากมาย อาทิ Coach,
Samaonite, Burberry ฯลฯ
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างเต็มที่ (มีไกด์แนะนา)

บ่าย

ออกเดินทางต่อไปยัง ย่ำนเมืองเก่ำมำเมดะมำจิ (Mamedamachi) บรรยากาศย้อนยุคไปยังสมัยเอโดะ
กว่า 400 ปี ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น Little Kyoto แห่งคิวชู ตั้งอยู่ในเมืองฮิตะ (Hita) จังหวัดโออิตะ
บ้านเรือน ร้านค้ายังคงมีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น ถือได้วา่ ฮิตะเป็ นเมืองแห่งไม้สนและรองเท้าเกี๊ยะ อิสระให้
ท่านได้ชิม-ช้อป-แชะในร้านที่ต้งั เรียงรายโดยรอบ ชมพิพิธภัณฑ์รองเท้าเกี๊ยะ ศาลเจ้าเกี๊ยะ แชะรูปกับ
รองเท้าเกี๊ยะยักษ์ น้ าหนักกว่า 1,000 กก. แวะร้านฮิตะโชยุ (ซีอ๊ ิว)
พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาฮินะกว่า 4,500 ตัว ซึ่งบางตัวมีอายุกว่า 300 ปี
ชมรถแห่สมบัติของเมือง ณ พิพิธภัณฑ์ Hita Gion Yamaboko Kaikan
ร้านสาเกและโรงงานผลิตเหล้าบ๊วย (ไม่รวมค่าเข้าชม หากมี) ฯลฯ

... ต่อไปยัง เบปปุ (Beppu)เมืองออนเซ็นยอดนิ ยมของญี่ปุ่นได้ชื่อว่า “เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น”
เดินทางชมบ่อนรกทะเลเดือด (Umi jigoku) (รวมค่าเข้าชม) บ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดจาก
ทั้งหมด 8 บ่อ น้ าภายในบ่อจะเป็ นสีน้ าเงินโคลบอลต์หรือมีสีคล้ายกับสีของน้ าทะเล (บ่อนี้ จึงมีชื่อว่า อุมิ
ที่แปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตทาให้มีสีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงทาให้มีควัน
สีขาวโขมง

เย็น

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ โรงแรม HOTEL & RESORT BEPPU WAN
หรือเทียบเท่า
ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้ าแร่แช่ออนเซ็นเพื่อเป็ นการผ่อนคลายจากความความเหน็ ดเหนื่ อย เชื่อว่า
น้ าแร่จะช่วยให้ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขนึ้

วันที่สี่

เช้า

(4) เบปปุ - หมู่บำ้ นยูฟุอินฟลอร์รลั – ทะเลสำบคิรนิ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ –ฟุกุโอกะ –
แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตวั ใหม่ล่ำสุด (เม.ย. 22) ณ ห้ำง LaLaport –
ช้อปปิ้ งย่ำนเทนจิน - ย่ำนยะไต
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ หมู่บำ้ นยูฟุอินฟลอร์รลั เมืองยูฟุอิน จังหวัดโออิตะ เป็ นจังหวัดที่มีแหล่งออนเซ็น อันดับ
หนึ่ งของญี่ปุ่น มากถึง 4,381 แห่ง หมู่บา้ นจาลองสไตล์ยุโรปโบราณ มีตน้ แบบจาก “Bibury” ประเทศ
อังกฤษ ซึ่งได้รบั การยกย่องว่าเป็ นหนึ่ งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ ชิม -ช้อป-แชะ ร้านขนม
ของฝาก ของที่ระลึก ตลอดจนงานแฮนเมด ฯลฯ กว่า 40 ร้าน บนถนนยูโนสึโบะ เมื่อเดินไปถึงสุดทาง
ย่านร้านค้า จะได้ชมความงามของ ทะเลสำบคิริน (Kirin) โดยมีธรรมชาติและหุบเขาเป็ นฉากหลัง ซึ่ง
น้ าในทะเลสาบมาจากน้ าพุรอ้ น จึงอุ่นตลอดเวลา และยังสามารถเห็นหมอกในยามเช้า

... จากนั้นต่อไปยัง ศำลเจ้ำดำไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้ นในปี
ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปิ นด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่ งได้รบั การยก
ย่ อ งให้เ ป็ นเทพเจ้า แห่ ง ภู มิ ปั ญญา จึ ง มี นั ก เรี ย นนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามากมายมากราบไหว้ข อพรเพื่ อ
ความสาเร็จการศึ กษา ส่วนรูปปั้ นวัว หน้าศาลเจ้าเชื่อกันว่ า ถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่
บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหวั ดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดิน อธิษฐานข้าม
สะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดิ นผ่ านอดี ตไปปั จจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสาเร็จ
ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ าเต้าแขวนอยูเ่ ต็ มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็ก
แรกเกิดใส่ลงไปในน้ าเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุม้ ครองเด็กให้ปลอดภัย อิ สระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง
กว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด! ชิมโมจิย่าง ขนมอุเมะกาเอะโมจิ (ขนมญี่ปุ่นที่ทาจากแป้ ง
ข้าวเหนี ยวและข้าวจ้าวสอดไส้ถวั ่ แดงอะสึกึ) ซึ่งเป็ นขนมที่ขนชื
ึ้ ่อของที่นี้

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยัง ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตวั ใหม่ล่ำสุด (เม.ย. 22) ณ ห้ำง LaLaport
มีขนาดใหญ่ ก ว่า Unicorn Gundam ที่ โ ตเกี ย วและใหญ่ ก ว่า RX93 FF
Gundam ที่ Gundam Factory Yokohama เรี ย กได้ว่ า เป็ นแลนด์ม าร์ค
สาคัญของเมืองฟุกุโอกะในปั จจุบนั ... จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ย่ำน
เทนจิน (Tenjin) เป็ นย่านช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ ใจกลางเมือ ง รวบรวม
แหล่งบันเทิ ง อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็ นตึ กต้นไม้ ร้านค้าที่ น่าสนใจ
และบรรยากาศสุ ดคลาสสิค หรือจะเป็ นย่านของกินอร่อยๆ อย่างย่า
นยะไต (Yatai) หมายถึ งซุ ม้ ขายอาหารที่ มีขนาดไม่ใหญ่ มาก ที่ รวม
ร้านอาหารแบบฉบับ
หุ่นกันดั้ม รุ่นใหม่ชื่อ RX93 FF Nu Gundam
ท้องถิ่นเอาไว้มากมาย
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างเต็มที่ (มีไกด์แนะนา)

พักค้างคืน ณ โรงแรม Toei Fukuoka หรือเทียบเท่า

วันที่หำ้

(5) สนำมบินฟูกุโอกะ - สนำมบินสุวรรณภูมิประเทศไทย

เช้า
08.25 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ
เหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ811
(ใช้เวลาบิน 6.10ชัว่ โมง) (บริการเสมือน Full Service รวมน้ าหนักโหลด 20 กก.
ถือขึ้ นเครื่อง 7 กก. อาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป-กลับ และที่นัง่ )
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ 

14.35 น.

*******************************
**หมำยเหตุ**
1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ น-ลงหรือปรับลด-เพิ่มได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น
ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้
ชาระค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจ่ายก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการทัวร์ ญี่ปุ่น Kawaii Winter ธ.ค. 65 - มี.ค. 66
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่

เด็กอำยุไม่เกิน 6 ปี

ห้องพักเดี่ยว

(คำบเกี่ยวเสำร์ -อำทิตย์)

ห้องละ2-3ท่ำน

ไม่เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน

เพิ่มท่ำนละ

1

8-11 ธ.ค. 65

31,900

28,900

5,900

2

15-19 ธ.ค. 65

31,900

28,900

5,900

3

23-26 ธ.ค. 65

31,900

28,900

5,900

4

11-15 ม.ค. 66 (วันเด็ก)

31,900

28,900

5,900

5

14-18 ม.ค. 66

30,900

27,900

5,900

6

18-22 ม.ค. 66

31,900

28,900

5,900

7

21-25 ม.ค. 66 (วันตรุษจีน )

32,999

29,900

5,900

8

25-29 ม.ค. 66

31,900

28,900

5,900

9

26-30 ม.ค. 66

31,900

28,900

5,900

10

28 ม.ค. - 1ก.พ. 66

29,900

26,900

5,900

11

1-5 ก.พ. 66

31,900

28,900

5,900

12

8-12 ก.พ. 66

31,900

28,900

5,900

13 11-15 ก.พ. 66 (วันวำเลนไทน์ )

31,900

28,900

5,900

14

15-19 ก.พ. 66

31,900

28,900

5,900

15

22-26 ก.พ. 66

31,900

28,900

5,900

16

23-27 ก.พ. 66

31,900

28,900

5,900

17

4-8 มี.ค. 66

31,900

28,900

5,900

18
19
20
21
22

8-12 มี.ค. 66
9-13 มี.ค. 66
15-19 มี.ค. 66
16-20 มี.ค. 66
20-23 มี.ค. 66

31,900
31,900
31,900
31,900
31,900

28,900
28,900
28,900
28,900
28,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

ลำดับ

หมำยเหตุ : 1) กรณี Join Land อย่ำงเดียว หักค่ำตั ๋วเครื่องบินออก 9,000 บำท
2) เด็กทำรก (Infant) อำยุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทำงกลับชำระเพียง 8,900 บำท
3) ตั ๋ว VZ รวมน้ ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้ นเครื่อง 7 กก. อำหำรร้อนและที่นั ่งบนเครื่อง
4) อัพเกรดที่นั ่งเป็ นพรีเมี่ยมแถว 3 -10 ชำระเพิ่ม 450 / เที่ยวบิน
5) ซื้ อน้ ำหนักเพิ่ม 15 กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บำท/เที่ยวบิน

อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) บริการแบบ Full Service รวมน้ าหนักโหลด 20 กก.
สัมภาระถือขึ้ นเครื่องฯ 7 กก. อาหารร้อน และ ที่นัง่ (สามารถUpgradeที่นัง่ ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊
เท่านั้น ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
 ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุ ญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
🔺 กรณีชนิ ดของพักที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ ห้อง Twin หรือ ห้อง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็ น
ห้องชนิ ดที่โรงแรมมีอยู่ โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
🔺 กรณีเป็ นห้องพัก 3ท่าน (Triple Room) ท่านที่ 3 อาจเป็ น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกที่นอน
ตามมาตราการของโรงแรม นั้นๆ
🔺 กรณีวนั ที่เข้าพักโรงแรมไม่มีหอ้ งนอน 3คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จดั เป็ น 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 ค่าน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
กรุ ณ าช าระเงิ น มัด จ า 10,000 บาท
 ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ภายใน 3 วัน นั บ จากวัน จอง พร้อ ม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
สาเนาหนังสือเดินทาง
• วงเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชาระก่อนการ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ
เดินทาง 30 วัน

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
×
×
×
×

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าอาหาร สาหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรตั ิ หรือ อาหารมุสลิม
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนื อจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าภาษี น้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตัว๋ เครื่องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไปแล้ว

× ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน (ขออนุ ญาตรับที่สนามบินขาไป)
× ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอร์มหนังสือ
รับรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเท่านั้น สาหรับท่านที่
ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็มยีห่ อ้ ยีห่ อ้ ใดก็ได้

เงื่อนไขกำรเดินทำง และ กำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้ นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง *ในกรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินเต็มจานวน
 กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง (ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว และ ไม่รบั ผิดชอบ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การยกเลิกเที่ยวบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล คาสัง่ ของเจ้าหน้าที่รฐั ปั ญหาอันเกิดเหตุจาการเมือง ภัยธรรมชาติ
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุเต็มเนื่ องจากเทศกาล วันหยุดประจาปี หรือมีการจัดประชุมสัม มนาใหญ่ ฯลฯ บริษัทของสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนโรงแรมที่ใกล้เคียงและมีมาตรฐานระดับเดียวกัน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูจ้ องไม่ถึง 20 ท่าน
 เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการใดบริการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถื อว่าท่ านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน ตัว๋ รถทัวร์ ตัว๋ รถไฟ กรุ ณาติ ดต่ อสอบถามเพื่อยืนยันกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 คำเตือน! กัญชำ-กัญชง เป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากฝ่ าฝื นมีไว้ในครอบครองเพื่อนาเข้า และ ส่งออกมีโทษ
จาคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ าย มีโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

** หมำยเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

