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CODE: TG52 Say Hello ©_©! Kyushu ฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ 5วัน 3คืน

Say Hello©_©! Kyushu
ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน คุมาโมโต้ ซากะ 5วัน 3คืน
ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก ศาลเจ้าดาไซฟู ขอพร
เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านหัตกรรม ต้นกําเนิด OTOP เมืองเบปปุ ชมบ่อน้ํา
ร้อนธรรมชาติจิโคกุ สีฟ้า สดใส คุมาโมโต้ เยือนเมืองบ้านเกิดคุมะมง ชมเรื่องราวความเป็นมาของ
ภูเขาไฟอะโสะที่ Aso Volcano Museum ชมปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น นั่งเรือ
เฟอร์ รี่ สู่ ท่ า เรื อ นางาซากิ ซากะ จั ง หวั ด เล็ ก ๆเมื อ งธรรมชาติ ชมศาลเจ้ า ยู โ ทคุ อิ น าริ ช้ อ ปปิ้ ง
หลากหลายสินค้าที่ย่านเทนจิน ห้างคาแนลซิตี้

พักเบปปุออนเซ็น 1 คืน คุมาโมโต้ 1 คืน ฟุกุโอกะ 1 คืน

สุดคุ้ม!! พาเที่ยวทุกวัน ราคาเริ่ม 35,888 บาท ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันเดินทาง
23-27 พฤษภาคม 61
30-3 มิถุนายน 61
6-10 มิถุนายน 61
13-17 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
27-1 กรกฎาคม 61

ราคา
ผู้ใหญ่
35,888
36,888
36,888
36,888
35,888
36,888

ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่)
Infantไม่เกิน 2ขวบ 12,000 บาท
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พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

ที่นั่ง

หมายเหตุ

34
34
34
34
34
34
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ไฟล์ทบิน สายการบินไทย
Departure - TG648 BKK-FUK 00.50-08.00
Return - TG649 FUK-BKK 11.35-14.55
วันที่หนึ่ง
20.30 น.

วันที่สอง

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน D เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI
AIRWAY (TG) มี เจ้ าหน้าที่ ของบริ ษัทฯคอยอํ านวยความสะดวกด้า นเอกสารและติด แท็ ก
กระเป๋า
ท่าอากาศยานฟุกุโอะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ – จิโคกุ เมงูริ - ออนเซ็น
อาหาร  เที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น)

00.50 น.

ออกเดินทางสู่ เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG648

08.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่าน

เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญาตให้นํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
รับกระเป๋า เรียบร้อยและทําภารกิจส่ว นตัว นําท่านเดินทางสู่ ฟุ กุโอกะ เป็นเมื องที่ใหญ่ที่สุด ของเกาะคิว ชู
(Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่าที่ สําคัญของญี่ปุ่นด้วยและยังถูกจัดเป็นเมือง
น่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลกโดยนิตยสาร Monole มีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ พร้อมและครบครัน แต่ประชากรจะไม่
แน่นหนามากอย่างโตเกียวหรือโอซาก้า นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ( Dazaifu)เป็นเมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่
ใกล้กับเมืองฟูกุโอกะ นําท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ที่
เคยเป็นที่ทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้า
แห่งการเรียนรู้ การอุทิศตัวและโชคลาภ จึงดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และ
ยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กําลังเตรียมสอบ ก่อนหน้านี้ดาไซฟุเคยถู กใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและชาติเอเชีย จึงทําให้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่ว ทั้งทวีปเอเชียตะวันออกและมีผู้ม า
เยือนมากมายจากชาติอื่นๆด้วย
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองยุฟุอิน (Yufuin) เมืองตากอากาศขนาดเล็กแต่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติซึ่งขึ้นชื่อใน
เรื่องของน้ําพุร้อนเดินทางสู่ หมู่บ้านยู ฟูอิน (Yufuin Village) หมู่บ้า นจําลองสไตล์ยุโรป เป็น บ้า นอิฐที่แสน
คลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนน สายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และยังเป็นหมู่บ้านหัตกรรม ต้น
กําเนิด OTOP ภายในจะมีหมู่บ้านมีร้านค้า การฝีมือมากมาย ให้ท่านชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ
ร้อนๆ และให้ท่านเลือ กซื้อของที่ร ะลึกมากมาย และด้านในยั งมี Flora Village เป็น ทีมปาร์คสไตล์ยุโรป ที่
ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และ ลงตัว และด้านหลังหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านสามารถห็นวิวทะเลสาบขนาดเล็กที่ล้อมด้วย
ธรรมชาติทิวเขาอันสวยงาม นับว่าเป็นอีกบรรยากาศที่น่าบันทึกภาพเป็นที่ระลึกด้วยเช่นกันถือเป็นไฮไลท์หนึ่ง
ประจําเมืองยูฟุอินด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เบปปุ (Beppu) เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ทางชายฝั่ง
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ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข องเมื อ งฟุ กุ โ อกะ เมื อ งแหล่ ง น้ํ า แร่ แ ละน้ํ า พุ ร้ อ นที่ มี ชื่อ เสี ย งที่ สุด ของเกาะคิ ว ชู และมี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ดว้ ย เป็นเมืองที่มี ออนเซ็น มากที่สุดในญี่ปุ่น นําท่านเดินทางสู่ บ่อน้ําแร่จิโคกุ
หรือเรียกว่า จิโคกุเมงูริ บ่อน้ําแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา บ้างสีแดง บ้างสีเขียว บ้างเป็นบ่อโคลนเดือดที่
อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น (ทัวร์นําชมบ่อสีฟ้า) สีสวยสดใส เหมือนน้ําทะเล เป็นที่นิยมของคนทั่วไป โดยแต่ละ
บ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมา
จากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ที่พักออนเซ็น
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูแบบไม่อั้น

ที่พัก: HOTEL NEW TSURUTA หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เบปปุ - คุมาโมโต้ - ภูเขาไฟอะโสะ - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ - ร้าน JTCดิวตรี้ฟรี –
ปราสาทคุมาโมโต้
อาหาร  เช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั่งตะวันออก มีประชากร
ประมาณ 6 แสนคน มี ชื่อ เสี ย งโด่ งดั งเรื่ องปราสาทที่ใหญ่เ ป็น อั นดั บ ต้น ๆของญี่ ปุ่ น มีม าสคอตประจํ าจั ง หวั ด ที่
หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดี ชื่อหมี คุมะมง นําท่านเดินทางสู่ บริเวณภูเขาไฟอะโสะ (Aso san) เป็นหนึ่งในจุด
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเกาะคิวชู
(Kyushu) ในจังหวัดคุมาโมโต้(Kumamoto) ที่ปากปล่องภูเขาไฟซึ่ง ที่ยังมีควันพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดเวลา ให้
ท่านได้เดินชมเรื่องราวความเป็นมาของภูเขาไฟแห่งนี้ที่พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ (Aso Volcano Museum) ที่
บอกเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดของภูเขาไฟแห่งนี้ และอิสระให้ท่านซื้อของที่ระลึกและถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย
(ทัวร์นําชมด้านล่างไม่ขึ้นชมปากล่องภู เขาไฟ) จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ร้านปลอดภาษี JTC Duty free ให้ท่าน
เลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ํามันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหิน
ภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่ อดังของชาวญี่ปุ่น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงาม แข็งแรงและเก่าแก่
มากที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ของญี่ ปุ่ น สร้ า งตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1601 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ป้ อ ม
ปราการ มีอาณาบริ เ วณขนาดใหญ่,มีความหลากหลายและครบถ้วนของ
อาคารในพื้ น ที่ ข องปราสาท ถึ ง แม้ ว่ า จะมี เ พี ย งไม่ กี่ อ าคารที่ เ ป็ น อาคาร
เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยที่เริ่มสร้างปราสาท ความยิ่งใหญ่และสง่างามนี้ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามของปราสาทอันทรงเกียรติที่สุดของญี่ปุ่นที่
รองลงมาจากปราสาทฮิ เมจิ และปราสาทมั สซึ โ มโต้ จุ ด ที่น่ า สนใจของ
ปราสาท เข่น กําแพงหินที่ยิ่งใหญ่มั่นคง,หอปราสาทที่มีประโยชน์การใช้งานหลากหลายและสถาปัตยกรรมที่
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สวยงาม,ห้องโถงฮอนมารุ,หอยากุระ เป็นต้น ภายในบริเวณปราสาทมีต้นไม้ปลูกอยู่มากมาย มีพื้นที่กว้างขวาง
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) หลังอาหารนําท่านเข้าที่พัก

ทีพ่ กั : RIVERSIDE HOTEL KUMAMOTO หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คุมาโมโต้ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่นางาซากิ – ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
อาหาร  เช้า,เที่ยง
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)
นําท่านสู่ท่าเรื อ คุมาโมโต้ ออกเดิน ทาง นั่ งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟ้ ากสู่นางา
ซากิ ระหว่างนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวทะเลที่สวยงาม (ใช้
เวลาทางประมาณ1ชม.) นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ซากะ (Saga) เป็ น จั ง หวั ด
เล็กๆบนเกาะคิวชู อยู่กึ่งกลางระหว่างฟุกุโอกะและนางาซากิ เต็ม ไปด้วย
ธรรมชาติที่สวยงาม อาหารที่สดอร่อย และวัฒนธรรมที่ล้ําค่า อุดมสมบูรณ์
ด้วยธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจหาได้ในเขตเมืองใหญ่ ซึ่งมีด้านเหนือติดกับทะเลเก็นไคที่มีเส้นขอบทะเลที่
สวยงามจนได้รับ เลื อกให้ เป็น อุท ยานแห่ง ชาติ ส่ วนด้า นใต้ มีที่ราบแผ่ก ว้างไปจนติด กับทะเลอะริ อะเกะ ซึ่ งมี
ชายหาดที่กว้างขวาง นําท่านเดินสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้น เพื่อบูชาเทพเจ้าญี่ปุ่น
นามว่า อิน าริ จุด เด่ นสะดุดตาของศาลเจ้า แห่ง นี้ก็ คือประตู โทริอิสีแดง
และสุนัขจิ้งจอกผู้ถือสารเทพเจ้า ศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาล
เจ้านิกายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอ
โดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสําคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจากศาลเจ้าฟุ
ชิมิอินาริในเกียวโตแ ละศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบ าระกิ และผู้คนมั ก
เรียกศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยความเคารพรักว่า "ยูโทคุ-ซัง"ในแต่ละปีมีผู้คน
มาเยี่ยมชมศาลเจ้าถึง 300,000 คน ตัววิหารสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่
17 และตัววิหารหลักรวมถึงอาคารทั้งหมดลงรักเคลือบเงาอย่างสวยงาม
ศาลเจ้านี้ป ระดิษฐานเทพเจ้าอื่ นๆ หลายองค์ เช่น เทพเจ้า แห่งที่พักพิ ง
อาหาร และเสื้ อ ผ้ า เทพเจ้ า ผู้ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะ ทรั พ ย์ ส มบั ติ และความ
เจริญรุ่งเรือง และเทพเจ้าแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที7
่ )
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู่ ย่านเทนจิน (Tenjin) เป็นย่านที่เรียกว่า ได้
ว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะ เรียกว่าเป็น downtown area ของเมืองฟู
กุโอกะ โดยจะมีร้านค้าต่างๆ ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่
มากมาย มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า
แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสําอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
จากสถานีรถไฟเทนจิน ไม่ว่าจะออกที่ทางออก ไหนก็จะมีถนนสําหรับเดิน
เล่น ช้อปปิ้ง ไปได้เรื่อยๆทุกทิศทาง ที่เด่นๆจะมี ห้างคาแนลซิตี้ (Canal
City), ตึกต้นไม้ หรือ ACROS ที่เป็นอาคารดีไซน์แปลกตาที่มีต้นไม้ปลูก
ปกคลุมทั้งตึก เปิดให้เข้าไปเดินเล่น หรือชมวิวได้ ส่วนด้านหน้าอาคารนี้
จะเป็นสวน central park ที่จะมีต้นซากุระบานช่วงฤดูใบไม้ผลิด้วย,แหล่ง
รวมร้านราเมงยาไต (Yatai) แถวๆเกาะลอยนาคาสุ( Nakasu Island) และ
ถัดไปอีกอย่างถนนคนเดินคาวาบาตะ(Kawabata) ที่เป็นถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ ให้ท่านได้
เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าที่พัก

ทีพ่ กั : NISSEI HOTEL FUKUOKA หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หา
้

เช้า

ฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานฟุกุโอะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร  เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8)
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ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
สนามบินประมาณ 1ชม.)
11.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

( ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง ไ ป

++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่นเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการข้างต้นคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30.50 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น
บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผู้มวี ัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จา่ ยให้กับผูจ
้ ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และ
ผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือ
ใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใด หรือได้รบ
ั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปน
ุ่ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว
- หรือส่งจอยทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)
โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระค่าบริการ
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 25 วันก่อนออกเดินทาง
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษท
ั มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

กรณีท่านมีเลขบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus รบกวนแจ้งพร้อมส่งสําเนาพาสปอร์ต สะสมไมล์ได้50%

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบิน เป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ตั๋วกรุ๊ปคลาสประหยัดไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจได้
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ขอซื้อเพิ่มได้
6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
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5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 3,500 เยน ต่อทริป สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ําใจจากท่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่อ งเที่ย ว เยี่ย มญาติ หรือ ธุรกิจ จะต้อ งยื่นเอกสารในขั้ นตอนการตรวจเข้ าเมือ ง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.
สิ่งที่ยืนยันว่ าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํา นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัต ร
เครดิต เป็นต้น)
3.
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.
กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้รับการยื นยันจากบริษั ทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มท่านวันละ1ขวด/คน/วันในวันทําทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมทั้งทริปจํานวน2ขวด
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15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจรในวั นเดิ นทางนั้น ๆเป็ นหลั ก จึ งขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนเวลาท่อ งเที่ ยวตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริ ษัทฯถือว่าท่ านได้เข้าใจและยอมรั บข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชําระเงินค่ าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกั น
สุ ข ภาพ ใน ระหว่ า งก า รเดิ น ทางไ ด้ จากบริ ษั ท ประกั น ทั่ ว ไป และ ควรศึ ก ษาเ งื่ อ นไขควา มคุ้ ม ครองใ ห้ ล ะเอี ย ด )
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
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