บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ขึนเครืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
VZ810
00.45 – 08.10
BKK(สุวรรณภูมิ) – FUK(ฟุกโุ อกะ)
VZ811
08.55 – 12.35
FUK(ฟุกโุ อกะ) – BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ น) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิ น ก.ก. **
**เวลาบินอาจจะมีการเปลียนแปลงเล็กน้ อยขึนอยู่กบั สายการบิน**

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
21.30

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน เคาน์ เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI
VIETJET โดยมีเจ้าหน้ าทีของบริษัท ฯ คอยให้ก ารต้อนรับ อํา นวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็ค อิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2 ท่าอากาศยานฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู –
สวนสันติภาพ – ช้อปปิงถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
(–/L/–)
00.45
08.10

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกโุ อกะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิน THAI VIETJET เทียวบินที VZ810
เดินทางถึง ท่ าอากาศยาน ฟุกโุ อกะ ประเทศญี ปุ่ น หลังผ่ านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลียนการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วนําท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ (TENMANGU SHRINE) วัดชินโตเก่าแก่
และมีชอเสี
ื ยงทีสุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นทีสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสติ นักศึกษามากราบไหว้
ขอพร เพือการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า , ต้นเจริญเติบโต
อย่างหนาแน่นทัวบริเวณวัด ให้บรรยากาศทีแสนรืนรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้ าอยู่บนแท่น
ด้วยความเชือทีว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนีด้วยความ
เอ็นดู อิสระให้ท่านได้ “ชมและซือ” สินค้าของฝากของทีระลึกทีเป็ นสินค้าพืนเมืองทีร้านค้ากว่า
ร้านบริเวณ
หน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึนชืออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานทีทําจากถังแดงห่อแป้ งข้าวเหนียวแล้วนําไปปิ ง
หรือจะเลือกซือ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ทีทําจากกระดาษปั นเป็ นก้อนและระบายตกแต่งเป็ นรูปหน้า คนญีปุ่นเชือว่า
เป็ นตุ๊กตานําโชค

เทียง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (SAGA) เป็ นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูทมีี ชอเสี
ื ยงในเรืองของธรรมชาติบริเวณ
ชายฝั งทีสวยงาม และมีประวัตศิ าสตร์ในเรืองของเครืองปั นดินเผาทีมีชอเสี
ื ยงของญีปุ่น
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้างขึนในปี 1688 เป็ นศาลเจ้านิกายชินโต
ประจําตระกูลนาเบะชิมะผูป้ กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็ นศาลเจ้าอินาริทใหญ่
ี และสําคัญเป็ นอันดับ 3 รองมา
จาก ศาลเจ้าฟุชมิ อิ นิ าริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็ นจุดชมวิวที
สวยงามอีก จุดหนึ งโดยเฉพาะช่ว งฤดูใบไม้ผ ลิ ยามทีดอกซากุ ระบานสะพรัง และช่ ว งฤดู ใบไม้ร่ว ง ทีใบไม้จะ

เปลียนเป็ นสีสม้ แดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยงั มีสะพานสีแดงคู่กบั แม่นําสายเล็กๆเป็ นจุดถ่ายภาพทีสวยงามเลยทีเดียว
ศาลเจ้าแห่งนีเป็ น ทีประทับของเทพเจ้าศักดิสิทธิ ทีประชาชนต่ างนิ ยมไปสักการะขอพรเกียวกับการเก็บเกียว
ความสําเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทังศาลเจ้าแห่งนียังเป็ นหนึงในฉากละคร "กลกิมโมโน"

นํ า ท่ า นชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ระเบิ ด ปรมาณู น างาซากิ (NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM) ภายในได้เ ก็ บ
รวบรวมเหตุ ก ารณ์เ ศร้า ๆ ในสมัยสงครามโลกครังที ข้อ มูล เหตุ ก ารณ์ ซากชินส่ว นสิงของต่ า ง ๆ ทังยัง มี
เรียงลําดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที
พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผูท้ รอดชี
ี
วติ แต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็ นโรคลูคเี มีย (มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว) ทีค่อย ๆ คร่าชีวติ ผูค้ นเหล่านันไปอีกจํานวนมากมาจัดแสดงไว้ เรียกได้ว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีเป็ น
สิงเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอันยิงใหญ่
แล้ว นํ าท่านชม สวนสันติ ภาพนางาซากิ (NAGASAKI PEACE PARK) ในการก่ อ ตังสวนสัน ติภ าพแห่งนี ถูก
จัดสร้างขึนเพือรําลึกถึงเหตุการณ์ทงระเบิ
ิ
ดปรมาณู ทชืี อว่า FAT MAN เมือวันที สิงหาคม ค.ศ.
ทีทําลาย
เกือบทังเมืองและยังฆ่าสิงมีชวี ติ ไปมากกว่า , คน ภายในสวนแห่งนีมีรูปปั นเกียวกับสันติภาพมากมาย โดย
ทีด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดาํ ทีเป็ นตัวชีตําแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชือของเหยือในครังนัน
ด้วย

คํา
พักที

นําท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ งถนนคนเดิ นฮามาโนมาจิ สามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปั ตยกรรม สิงปลูก
สร้าง เช่น บ้านเรือน ศาลเจ้า วัด ซุม้ ประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพเิ ศษทีมีความผสมผสานระหว่างจีนและญีปุ่นที
ผสมผสานกัน อย่างลงตัว คุณจะพบได้ทนางาซากิ
ี
ทเดี
ี ยวเท่านัน อาหารขึนชือประจําเมืองนี คือ ซารา อุดง้ (SARA
UDON) ราดหน้าญีปุ่น เป็ นเมนูเส้นสูตรผสมพิเศษระหว่างจีนและญีปุ่น และอาหารทีขึนชืออีกอย่างหนึงคือ จัมปง
(CHAMPON) และซาลาเปาไส้ห มูร้อ นๆทีมีชือเรีย กว่ า KAKUNI-MAN ร้า นอาหารย่ านนี จะเปิ ด บริก ารถึงเวลา
. น.
อิ สระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพือสะดวกแก่การช้อปปิ ง
TOYOKO INN HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า

DAY 3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมียม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ
(B/–/D)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI BRIGDE) หรือทีรูจ้ กั ในอีกชือว่า “สะพานมากาเนะบา
ชิ” ตังอยู่ทในตั
ี วเมืองนางาซากิในจังหวัดนางาซากิ โดยทีชือของสะพานอย่างมากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI)นัน
สามารถแปลตรงๆตัวว่า กระจกนันเอง หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงเรียกว่าสะพานแว่นตามากาเนะบาชิ ซึงก็
มาจากลักษณะของตัวสะพานนีแหล่ะ ด้วยลักษณะทีเป็ นรูปครึงวงกลม วงติดกันเมือมองสะท้อนนํ าจะเห็นเป็ น
วงกลมเต็มวง วง ซึงเป็ นเรืองน่าตืนตาสําหรับคนในสมัยนัน อีกทังยังมีรปู ร่างคล้ายๆกับแว่นตาทีกลายมาเป็ นชือ

เรียกทีคุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านัน สะพานหินสะพานแรกของประเทศ
ญีปุ่นอีกด้วย

เทียง

นํ าท่านสู่ เกาะเดจิ มะ (DEJIMA ISLAND) เกาะเล็กๆ ทีสร้างขึนโดยมนุ ษย์ เกาะแห่งนีมีรูปร่างหน้ าตาเมือพัด
สร้างขึนเพือจํากัดอาณาเขตให้แก่ชาวยุโรปทีเข้ามาทําการค้าขายในเมืองนางาซากิ หรือเรียกได้ว่าเป็ นการป้ องกัน
การแพร่กระจายของศาสนาคริสต์และเป็ นการจัดระเบียบให้ชาวยุโรปอยู่ในเฉพาะพืนทีของตัวเอง ทีแห่งนีถือเป็ น
สถานทีทีสําคัญทางประวัตศิ าสตร์อกี แห่งหนึงเลยก็ว่าได้ ในสมัยก่อนเดจิมะใช้เป็ นจุดแลกเปลียนทําการค้าระหว่าง
ญีปุ่นและยุโรป ในสมัยปิ ดประเทศ อีกทังยังเป็ นบ้านของชาวยุโรป ภายในมีการจัดวางและแสดงข้อมูล เรืองราว
และข้าวของเครืองใช้ต่างๆ ในสมัยนัน และมีการจําลองวิถ ีชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวยุโ รปอย่างโปรตุเกสหรือ
ฮอลันดาด้วย
จากนันนําท่านช้อปปิ งสินค้าแบรนเนมที โทซุพรีเมียมเอ้ าท์เล็ท (TOSU PREMIUM OUTLET) เป็ นพืนทีช้อป
ปิ งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีรา้ นค้าของแบรนด์ชนนํ
ั าและแบรนด์ทอ้ งถินมากกว่า
ร้าน เช่น COACH, ARMANI,
TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และอืนๆอีกมากมาย
สามารถช้อปปิ งได้ครบทังผู้หญิง ผูช้ าย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นเสือผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครืองสําอางค์ โดยแต่ละ
ร้านก็จะมีโปรโมชันส่วนลดมากมาย
อิ สระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพือสะดวกแก่การช้อปปิ ง
นําท่านสู๋ ถนนมาเมะดามาชิ เป็ นย่านเมืองเก่าทีทางรัฐบาลรักษาไว้ เดินบนถนนในย่านนีจะเห็นบ้านไม้แบบ
ดังเดิมของญีปุ่น ร้านอาหาร คาเฟ่ เล็กๆ และร้านขายรองเท้าเกียะ ในสมัยเอโดะทีปกครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มา
เมดะซึงเป็ นเขตชุมชนเล็กๆ ในเมืองฮิตะได้รบั การพัฒนาให้เป็ นสถานทีสําหรับประชาชนทัวไป ในพืนทีนีจะเรียง
รายไปด้วยร้านค้า บ้านพักอาศัย และร้านจําหน่ายของทีระลึกแบบโบราณซึงแสดงให้เห็นถึงอดีตของทีนี ส่วนหนึง

คํา
พักที

ของพืนทีได้รบั เลือกให้เป็ นย่านอนุรกั ษ์กลุ่มอาคารโบราณทีสําคัญ เขตชุมชนนีได้ชอว่
ื าเป็ นย่านลิตเติลเกียวโตของ
คิวชู
เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตังอยู่บนชายฝั งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็ นเมืองแห่งบ่อนําแร่ทเป็
ี นบ่อโคลน จัดเป็ น
เมืองทีมีรสี อร์ทนําแร่มากทีสุดนักท่องเทียวสามารถลองแช่นําแร่หลายหลากชนิดได้
บริ การอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
BEPPU STATION ONSEN HOTEL , BEPPU หรือเทียบเท่า
**จากนันพักผ่อนและผ่อนคลายอิรยิ าบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นําแร่ทคนญี
ี ปุ่นเชือกันว่าจะช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขน**
ึ

DAY 4 ชมบ่อนําร้อน (ยูมิ จิโกกุ, ชิโนอิเกะ จิโกกุ) – หมู่บา้ นยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคโุ อ
กะ – คาแนลซิตี
(B/L/–)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ บ่อนําพุร้อน (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อนําพุรอ้ นขุมนรกทังแปด เป็ นบ่อนําพุรอ้ นธรรมชาติที
เกิดขึน ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุทีเข้มข้น เช่น กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม
คาร์บอเนต เรเดียม เป็ นต้น และร้อนเกินกว่ าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทัง บ่อ ก็ต งชื
ั อให้น่ากลัวตามลัก ษณะ
ภายนอกทีเห็นกัน ท่านจะได้พบกับ บ่อทะเลเดือด ยูมิ จิ โกกุ ซึงเป็ น ใน บ่อนําพุร้อนชือดังของเมืองเบปปุ
เป็ นบ่อทีนักท่องเทียวนิยมไปชมมากทีสุดเพราะมีความสวยงามดูเป็ นนรกน้อยกว่าแห่งอืน ตังแต่ทางเข้าเราจะเห็น
ควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขนมาเสี
ึ
ยงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมือเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรูส้ กึ ได้ถงึ ความร้อนที
พุง่ ขึนมาจากใต้ธรณี

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ชิ โนอิ เกะ จิโกกุ บ่อนีมีสแี ดงคล้ายกับสีของเลือด เชือกันว่าบ่อนีอุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย
จนเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ดนิ เหนียวสีแดงทีมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังได้อกี ด้วย ภายในยังมีรา้ นขาบของที
ระลึก ผงแร่ออนเซ็นทีสามารถนํากลับไปแช่ทบ้ี านได้อกี ด้วย

นําท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็ นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญีปุ่น และเมืองนีมีชอเสี
ื ยง อีกอย่างใน
เรืองของนําพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนีทีเป็ นจุดชมใบไม้เปลียนสีทงดงามอี
ี
ก
แห่งหนึงของหมู่บ้านยูฟูอนิ อีกทังยังมีร้านค้าขายของพืนเมือง ผักและผลไม้สด ของทีระลึก HANDMADE น่ารักๆ
มากมายและยังมีขนมขึนชืออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปั งทอด)

เทียง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ศาลเจ้าอุกิฮะอิ นาริ (UKIHA INARI JINJA) ตระการตาด้วยวิวของประตูโทริอิ ประตูททอดยาวเป็
ี
น
สถานทีทีพลาดไม่ได้สําหรับการถ่ายรูป แต่ศาลเจ้าแห่งนียังมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและโดดเด่น ถูกสร้างขึน
เพืออุทิศให้แก่เทพเจ้า องค์ของเกียวโต ได้แก่ ศาลเจ้าฟูชมิ ิ อินาริ และมัตสึโอะ ไทฉะ รวมถึงศาลเจ้าดาไซฟุ
เทนมันงุแห่งฟุกุโอกะก็ประทับอยู่ศาลแห่งนี ศาลเจ้าด้านหน้ าทีท่านสามารถสักการะได้ตงอยู
ั ่ ณ จุด สินสุดของ
ประตูโทริอิ พรทีได้รบั จากศาลเจ้าอุกฮิ ะ อินาริแห่งนีได้แก่ ความรุ่งเรืองทางธุรกิจ พืชผลอันอุดมสมบูรณ์ ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง สุขภาพ อายุยนื ยาว และความสําเร็จด้านการศึกษา

นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครืองสําอางค์
โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรัม คอลลาเจน ฯลฯ
อิส ระให้ท่านช้อ ปปิ งทีย่ านใจกลางเมือ ง ย่านเทนจิ น (TENJIN) สําหรับ สายช๊อ ปรับ รองว่ าเป็ น ช่ว งเวลาแห่ ง
ความสุขเลยทีเดียว เนืองจากย่านนีมีให้เลือกเดินช๊อปชิมชิลกันแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นร้าค้าต่างๆ ทีเรียงรายอยู่
เต็มสองข้างฝั งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซือหลากหลายชนิด
ตังแต่เครืองใช้ไฟฟ้ า เสือผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครืองสําอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
นําท่านไปยัง คาแนลซิ ตีฮากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทตัี งอยู่รมิ นําภายในตัวเมือง
ฟูกุโอกะ ทีมีความเก๋ตรงด้านในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี แค่รปู ร่างภายนอกของห้างแห่งนีก็เท่ห์
อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของร้านค้าก็มใี ห้เลือกช้อปเพลิน ๆ กว่า 250 ร้าน มีทงร้
ั านทีมีเฉพาะในญีปุ่น ไปจนถึง
ร้านทีนําเข้ามาจากต่างประเทศ และบริเวณชัน 5 ของห้างแห่งนีมีชอเรี
ื ยกว่า “ราเมน สเตเดียม” ทีมีราเมนดัง ๆ
จากทัวทุกภูมภิ าคของญีปุ่นมารวมตัวให้ชมิ กันแบบไม่ตอ้ งไปหาทีอืนให้ลําบากอีกด้วย

คํา
พักที

อิ สระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพือสะดวกแก่การช้อปปิ ง
LAMP LIGHT BOOK HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า

DAY 5 ท่าอากาศยานฟุกโุ อกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า
08.55
12.35

(B/–/–)

บริ การอาหาร เมนูเบนโตะ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูท่ ่าอากาศยานฟุกุโอกะ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET เทียวบินที
VZ811
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
**************************************************************************

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
19 – 23 กรกฎาคม 65
26 – 30 กรกฎาคม 65
02 – 06 สิงหาคม 65
09 – 13 สิงหาคม 65
16 – 20 สิงหาคม 65
23 – 27 สิงหาคม 65
30 สค. – 03 กย. 65
06 – 10 กันยายน 65
13 – 17 กันยายน 65
20 – 24 กันยายน 65
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 65
04 – 08 ตุลาคม 65
11 – 15 ตุลาคม 65

ผู้ใหญ่ ห้องละ
- ท่าน อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
(อายุไม่เกิ น ปี )
ท่านละ

พักเดียว
เพิ มอัตรา
ท่านละ

23,999
23,999
24,999
25,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
25,999
26,999

23,999
23,999
24,999
25,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
25,999
26,999

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

18 – 22 ตุลาคม 65
25 – 29 ตุลาคม 65

25,999
25,999

25,999
25,999

5,500
5,500

ในกรณี ที JOIN LAND (ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน) ราคาท่านละ 17,000 บาท
** ไม่มรี าคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่ านละ ,
** (ไม่มีทีนังบนเครืองบิน)**
**หากต้องการทํากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าทีได้**

บาท **

ข้อสําคัญ
อัตรานียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผู้เดินทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทังนีท่านสามารถให้
มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บก่อ น
เดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
ถ้าหากมีผู้เดินทางตํากว่า คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ กการเดิ นทางหรือมีการเปลียนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า วันก่อนการเดิ นทาง
กรณี พกั ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริ มเตียงให้เท่านัน การเสริมเตียงจะขึนอยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นันๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณี ทีห้อง TRP เต็ม ทาง
บริ ษทั อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักสําหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหรับ 2 ท่าน ห้อง โดยท่านจะต้องชําระค่า
ห้องพักเดียว
อัตรานี เฉพาะนักท่องเทียวที ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษัท
ขอสงวนสิ ทธิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ มจากราคาทัวร์ ท่านละ USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ , บาท)
เนื องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิ น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี ปุ่ น รถ
บัสนําเทียวสามารถให้บริการวันละ ชัวโมง โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
สําคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้ นทางและปลายทาง ทังจากที ด้านหน้ า
เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที จะเกิ ดขึน
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ ง
กรณี ต้ อ งการตัด กรุ๊ป ส่ ว นตัว กรุ๊ป เหมาที สถานะผู้เ ดิ น ทางเป็ น เด็ ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู ธุร กิ จ ขายตรง
เครื องสํา อางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ า งชาติ หรื อ คณะที ต้ อ งการให้ เ พิ มสถานที ขอดูง าน กรุณ าติ ด ต่ อ แจ้ ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที เพือทําราคาให้ใหม่ทุกครัง

อัตราค่าบริการนี รวม
-

-

-

ค่าบัต รโดยสารโดยเครืองบิน (ตัว) ไป และ กลับพร้อ มคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่า ภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลียนแปลง
บัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน ก.ก.
รถรับส่งนําเทียวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
หัวหน้าทัวร์นําเทียวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก - ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั ท่านจะเป็ นเตียงเสริม ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีท ี
ท่านเดินทาง ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ ,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทั ประกันภัย

สําหรับประเทศญี ปุ่ น รวมประกันการเดิ นทางที ครอบคลุ มประกันสุ ขภาพที มีวงเงิ นรักษาโควิ ด, , บาท (เงือนไขเป็ นไปตามกรรมธรรม์)
ค่าวีซ่า (ในกรณี ทีมีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทั จะคืนเงินให้ท่านละ , บาท)

-

สูงสุด

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
-

-

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าวีซ่าสําหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทําการยืนเองเท่านัน
ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป๋
ี
าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่ าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมเติม
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
อัตรานียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทังนีท่านสามารถให้
มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีมีผลเป็ นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน ชัวโมง และเป็ น
แบบฟอร์มทีทางญีปุ่นกําหนดเท่านัน ท่านต้องยืนผลให้กบั ทางบริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและ
ใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพือทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตาม
จริง ทังนีขึนอยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน
แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV

เงือนไขการจอง
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครังที ท่านละ 15,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา . น.
เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิไปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่านัน

**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที จําเป็ นต้องใช้ในการยืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันที
หลังจากการชําระเงิ น หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า เดือน ณ
วันกลับ และเหลือหน้ าว่างสําหรับติ ดวีซ่าไม่ตากว่
ํ า หน้ า โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั **
- กรุณาชําระค่าทัว ร์ส่ว นทีเหลืออย่างน้อย วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษัท
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่
ว่าส่วนในส่วนหนึงก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ
วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%
- กรณียืนวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิในการหัก ค่าบริก ารยืนวีซ่าและจัด เตรีย มเอกสาร 1, บาทและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆตามจริง

เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง *ในกรณีทวัี นเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน คืนเงิน %ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า วัน ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังหมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเทียวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- กรณีตอ้ งการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก ค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน

หมายเหตุ
- กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เช่น ตัวเครืองบิน , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบิน ของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญ เท่านัน สิงสํา คัญ ท่ านจํา เป็ น ต้อ งมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน

- กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย หรือ วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่ว นใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั น หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า เดือน ณ วันกลับ
- กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
- มัค คุเทศก์ พนักงาน และตัว แทนบริษัทฯ ไม่มอี ํานาจในการตัด สินใจหรือ ให้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทน บริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านันกรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจอง
ครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่าน
ต้องการ
- ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- หากมีสถานที ร้านค้าทีไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนีทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจํี าเป็ นจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมือท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

