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JAPAN
KYUSHU HUISTENBOSCH SAKURA WOW 6D4N
เดินทางมีนาคม-เมษายน ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
โดยสารการบินไทย
ไฮไลท์ ทัวร์
- ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ
- เดินเล่นชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้้าแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ
- ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ที่อยู่คู่เกาะคิวชูมาช้านาน ณ ปราสาทคุมาโมโต้
- เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์แห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ เมืองนางาซากิ
- เพลิดเพลินช้อปปิ้งย่านดัง เท็นจิน และ โทสุ เอ้าท์เล็ต
- อิสระช้อปปิ้งเมืองฟุกุโอกะ 1 วันเต็ม !!
- ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ีี่ปุ่น 1 คืน
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วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินฟุคโุ อกะ

2

สนามบินฟุคุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช

3

4

เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองคุมาโมโต้-ปราสาทคุมาโมโต้-เปบปุ-แช่น้ําแร่
เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ําจิโงคุเมงุริ[ชมบ่อน้ํา 3 บ่อ]-หมู่บ้านยูฟุอิน
โทสุเอ้าท์เล็ต-ฟุกุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน

เช้า

เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
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อิสระช้อปปิ้งเต็มวันภายในเมืองฟุกุโอกะ ย่านเท็นจิน, คาแนลซิตี้
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สนามบินฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ



HUISTENBOSCH
HOTEL หรือเทียบเท่า
BEPPU HOTEL [♨]
หรือเทียบเท่า
FUKUOKA HOTEL
หรือเทียบเท่า
FUKUOKA HOTEL
หรือเทียบเท่า

รายละเอียดการเดินทาง
Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

Day 2
สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช
00.50 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่

TG 648

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหาร
เก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น วัดนี้มีรูปปั้นวัวตั้งอยูห
่ น้าทางเข้าโดยส่ วนใหญ่ผู้คนทีไ่ ปที่วัดนี้
จะไปขอพรเรื่องการเรียนหรือการทํางาน ให้มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนเขาของวัวนัน
่ เอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านชม เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปน
ุ่ ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้
ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอํานวยความสะดวกนานัปการ ท่านสามารถ
ถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด์ ทุง่ ดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุง่ ดอกทิวลิป ,
ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทั่งล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้น
เชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ําท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่
ทําได้เหมือนจริงอย่างน่าทึง่ พร้อมชมทิวทัศน์อน
ั สวยงามของเมืองนี้, FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY
ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานําแสดงด้วย รับรองได้เลยว่า
ท่านจะประทับใจไปอีกนาน
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** หมายเหตุ : ส้า หรับ เฮ้า ส์เทนบอช ทางบริษัท ฯ ได้ร วมค่ าเข้ าชมสถานที่ไ ว้เรี ยบร้ อยแล้ว แต่ไ ม่รวมค่ า
เครื่องเล่นทุกชนิด **

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก HUISTENBOSCH HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3
เมืองนางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองคุมาโมโต้ –
ปราสาทคุมาโมโต้ – เปบปุ – แช่น้าแร่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นางาซากิ นําท่านชม อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างแถูกระเบิดในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึน
้ ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์ นําท่าน
ชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญีป
่ ุ่น สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้น
เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่น
ต่อไป จากนัน
้ นําท่านมุง่ หน้าสู่ท่าเรือ ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เมืองคุมาโมโต้ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ระหว่างนั้นท่าน
สามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกนางนวลระหว่างการล่องเรือสู่เมืองคุมาโมโต้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่เมืองคุมาโมโต้ นําท่านชม ปราสาทคุมาโมโต้ พร้อมซากปรักหักพังทีเ่ กิดจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวเมื่อ 2 ปีกอ
่ น แต่เดิมปราสาท ใช้เป็นป้อมปราการ ตามประวัติมี 2 ตระกูลใหญ่ที่ครอบครองและดูแล
ปราสาท ช่วงแรกคือตระกูลคาโตะ (Kato) โดยท่านคาโตะ คิโยมาสะ ไดเมียวในขณะนั้นซึ่งได้บูรณะและปรับปรุงตัว
ปราสาทเพิ่มเติม (รูปแบบตามที่เห็นในปัจจุบัน) ต่อมาปราสาทก็ต กอยู่ในการดูแลของตระกูลโฮโซกาวะ(Hosogawa)
ที่เข้ามามีอํานาจปกครองเมืองคุมาโมโตะแทน และในปี ค.ศ.1877 ตัวปราสาทถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด อีก
เกือบ 100 ปี ต่อมาจึงได้มีการสร้างขึ้นใหม่เลียนแบบโครงสร้างเดิมให้เหมือนกับยุคตระกูลคาโตะ ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ
ภายในตัวปราสาทสร้างด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูเลย ปราสาทหลังนี้มักถูกเรียกว่า “ปราสาทด้า” ตามสีที่ทาตัวปราสาทไว้
และปราสาทคุมาโมโต้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การก่อตั้งจังหวัดคุมาโมโต้ เมื่อปี 2007
อีกด้วย และชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่อยู่โดยรอบปราสาทคุมาโมโต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงาม
รวมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บเป็นภาพความประทับใจ ...
** การบานของดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน
้ อยู่กับสภาพอากาศ **
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เย็น

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ีี่ปุ่น

Day 4
เมืองเปบปุ – ชมบ่อน้้าจิโงคุเมงุริ [ชมบ่อน้้า 3 บ่อ] – หมู่บ้านยูฟุอิน – โทสุ เอ้าท์เล็ต – ฟุกุโอกะ –
ช้อปปิ้งเท็นจิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม บ่อน้้าจิโงคุเมงุริ ซึ่งประกอบไปด้วยบ่อน้ําแร่สีสันแปลกตาทัง้ หมด 8 บ่อ (ไกด์จะพาท่านเยี่ยมชมเพียง
3 บ่อ) ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสันและความ
ร้อนชนิดที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจลงไปสัมผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน้ํา แร่นรก” ดังนัน
้ ทีน
่ จ
ี่ ึงมีตัวมาส
คอทเป็นยมทูตน้อยคอยให้การต้อนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้ นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นหมูบ
่ ้าน
เล็กที่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน้ําร้อนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม และยัง
เป็นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญีป
่ ุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 120-180 ปีมารวมไว้ที่นี่อีกด้วย ที่นี่จงึ จัดได้วา่ เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ โทสุ เอ้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ตทีไ่ ด้รับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือก
ซื้อสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายชนิด จากทั่วโลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE,
ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้านค้าแฟชั่นนําอีกมากมายของคนทุกวัย จากนนัน
้ นําท่านสู่ ช้อปปิ้งย่านการค้าที่มี
ชื่อเสียง ณ เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม
เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสํา อางยี่หอ
้ ดังของญี่ปน
ุ่ ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ
อีกมากมาย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า
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Day 5
อิสระช้อปปิ้งเต็มวันภายในเมืองฟุกุโอกะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ เมืองฟุคุโอกะ [โดยรถไฟ] ช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ณ เท็นจิน เพลิดเพลินกับการ
จับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา
เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผูห
้ ญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น
เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญีป
่ ุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
คาแนลซิตี้ฮากาตะ(Canal City Hakata) เป็นศูนย์รวมร้านค้าและร้านอาหารขนาดใหญ่ตงั้ อยู่ริมน้ํา ภายในมีการขุด
คลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนัน
้ ยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้ง โรงแรมอีก 2 แห่ง
ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆกว้างๆ มีรูปทรงและสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่น ภายในมี
ร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญีป
่ ุ่นและร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบ
ทั้งอาหารญี่ปน
ุ่ และอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า รา
เมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟก
ู ุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะรา
เมนด้วย ** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลก่อนการเดินทางจาก มัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทางได้ **
**เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มบ
ี ริการอาหารกลางวันและอาหารค่้า **

เย็น

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6
สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

11.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

15.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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KYUSHU HUISTENBOSCH SAKURA WOW 6D4N
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหี่พักห้อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มีเตียงพัก

ละ 2 ท่าน

ผู้ใหี่ 1-2 ท่าน

กับผู้ใหี่ 2 ท่าน

[อายุ 8-12 ปี]

[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิ่ม

20-25 มีนาคม 2561

45,900

45,900

44,900

8,900

23-28 มีนาคม 2561

47,900

47,900

46,900

8,900

14-19 เมษายน 2561

49,900

49,900

48,900

8,900

15-20 เมษายน 2561

49,900

49,900

48,900

8,900

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน**
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูม)ิ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การช้าระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย การ
บินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่วา
่ ยกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ โดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีป
่ ุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออั พเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่
เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญีป
่ ุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ทป
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญีป
่ ุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปน
ุ่ ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกําหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศีี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปน
ุ่ ให้กบ
ั คนไทย ผู้ทป
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปน
ุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยัน
ว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญีป
่ ุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูก
ทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปน
ุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
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2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปน
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญีป
่ ุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศีี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศีี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ตา
่้ กว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปน
ุ่ จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มป
ี ระวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไปต่า งประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของีี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข
้ ึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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