่
เทียวคิ
วชู ดูไฟ แช่น้ำแร่ เก็บสตอเบอร ์รี่ ช้อปปิ ้ งเอำต ์เลท (TG 6D4N)

KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วัน 4คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563
สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช | สนุกสนานกับเทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light
หมู่บา้ นยูฟุอิน | ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ | เก็บสตรอว์เบอร์รี | ช้อปปิ ้งเทนจิน & คาแนลซิตี้

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 – 08.00)
วันที่ 2. คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองซาเซโบะ – สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช – เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light
วันที่ 3. เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ – สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – เบปปุ – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 4. บ่อนา้ จิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) – หมู่บา้ นยูฟุอิน – โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ฟุกุโอกะ
วันที่ 5. ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านจาหน่ายของฝาก – ช้อปปิ ้งย่านเทนจิน – ช้อปปิ ้งคาแนลซิตี ้
วันที่ 6. คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG649 / 11.35 – 14.55)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00)

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2
00.50 น.
08.00 น.

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองซาเซโบะ – สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช – เทศกาลประดับไฟ
Kingdom of Light
ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ป่ นุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
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เทียวคิ
วชู ดูไฟ แช่น้ำแร่ เก็บสตอเบอร ์รี่ ช้อปปิ ้ งเอำต ์เลท (TG 6D4N)

กลางวัน

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด
จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้ รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของญี่ปนุ่ ซึ่งเร็ว
กว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา ออกเดินทางสู่เมืองซาเซโบะ เมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากันรวมถึงสวนสนุกเฮ้าเทนบอช ที่เป็ นจุดหมายหลักๆของนักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

เฮ้าส์เทนบอช หมู่บา้ นฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ป่ นุ ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์
และดัชท์รวมไว้ดว้ ยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอานวยความสะดวกนานัปการ ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศ
รอบๆ ได้อ ย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่ าจะเป็ นทุ่งดอกทิวลิป , ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือ
แม้กระทั่งล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์ และ
สวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากนา้ ท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทาได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง
พร้อ มชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้ FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉาก
ภาพยนตร์การต่อสูส้ ดุ ยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็ นดารานาแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน
ไฮไลน์...สัมผัสประสบการณ์ เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ่ภายในสวนสนุก ซึ่งทุกปี จะมีการจัดแสดง
ไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดยังมีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึน้ จาก
ดวงไฟ จนเรียกได้ว่าเป็ นอาณาจักรแห่งแสงเลยทีเดียว
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารค่า *
** หมายเหตุ : สาหรับเฮ้าส์เทนบอช ทางบริษัทฯ ได้รวมค่าเข้าชมสถานที่และเครื่องเล่นเฉพาะชนิดที่ระบุอยู่ใน
เงื่อนไขของบัตรเข้าเรียบร้อยแล้ว**

ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า

เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ – สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโต
คุอินาริ – เบปปุ – แช่น้าแร่ธรรมชาติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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เทียวคิ
วชู ดูไฟ แช่น้ำแร่ เก็บสตอเบอร ์รี่ ช้อปปิ ้ งเอำต ์เลท (TG 6D4N)

พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เกิดขึน้ ในวันที่ 9
สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรกั ษ์ไว้ให้คนรุน่ หลังได้ดเู ป็ นอนุสรณ์ นาท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิด
ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปนุ่

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

สวนสันติภาพ ที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมี
อนุสาวรียท์ ี่สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็ นที่มา
แห่งความสงบร่มรื่นต่อไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่เมืองซากะ ชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยังเป็ น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสาคัญที่สุด
ในญี่ปนุ่ รองจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริแห่งเมืองเกียวโต, ศาลเจ้าคะซะมิแห่งเมืองอิบารากิ ลักษณะการสร้างของศาลเจ้าแห่งนี้
จะเหมือนการผสมรวมลักษณะวัดนา้ ใสบวกกับศาลเจ้าฟูชิมิอินาริแห่งเมืองโตเกียวรวมกัน ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการ
ขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองเบปปุ

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEPPUWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

บ่อน้าจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) – หมู่บ้านยูฟุอิน – โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ฟุกุโอกะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
บ่อน้าจิโกกุ เมกุริ ซึ่งประกอบไปด้วยบ่อนา้ แร่สีสันแปลกตาทัง้ หมด 8 บ่อ (ไกด์จะพาท่านชมเพียง 2 บ่อ) ที่เกิดจากการ
รังสรรค์ขนึ ้ โดยธรรมชาติ แต่ละบ่อมีความร้อนสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสนั และความร้อนชนิดที่มนุษย์ธรรมดาไม่
อาจลงไปสัมผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็ นเสมือน “บ่อนา้ แร่นรก” ดังนั้น ที่นี่จึงมีตัวมาสคอตเป็ นยมทูตน้อยคอยให้ก าร
ต้อนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้
หมู่บ้านยูฟุอิน เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดโออิตะ ห่างจากเมืองบ่อนา้ ร้อนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บา้ นแห่งนี้
เป็ นหมู่บา้ นหัตถกรรม และยังเป็ นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญี่ป่ นุ ที่มีอายุตงั้ แต่ 120-180 ปี มารวมไว้ ที่นี่จึงจัดได้
ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี
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กลางวัน

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท เป็ นช้อปปิ ้งมอลล์ ที่มีตน้ แบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีอากาศสด
ชื่นแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ ต่างประเทศที่มาดาเนินกิจการเองโดยตรงกว่า 150
ร้าน มีศนู ย์อาหารและร้านอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศที่โล่งสบายทาให้เดินเล่นได้ทงั้ วันเลย

อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเท่า

ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านจาหน่ายของฝาก – ช้อปปิ้ งคาแนลซิตี้ – ช้อปปิ้ ง
ย่านเทนจิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเก็บสตรอว์เบอร์รีจากต้นในไร่สตรอว์เบอร์รี ของชาวญี่ป่ นุ ที่มีการปลูกอย่าง
พิถีพิถันและได้รบั การดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาให้ผลของสตรอว์เบอร์รีนั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และ
รสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า

เดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งตานานปราชญ์คนสาคัญของญี่ป่ นุ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ซึ่งเคย
เป็ นที่ทาการของรัฐบาลประจาจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara
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no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อทาให้ค่แู ข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขัน้ ลงจากตาแหน่ง
ในชัน้ ศาลกลายเป็ นข้าราชการชั้นผูน้ อ้ ยประจาที่ดาไซฟุ หลังจากนัน้ ซุกะวะระจบชีวิตลงที่น่นั และถูกฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้
คุม้ ครอง นอกจากนีเ้ ขายังเป็ นที่รูจ้ ักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู ้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ
ดึงดูดผูค้ นที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทั้งยังได้รบั ความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นกั เรียนที่กาลังเตรียม
สอบ ที่ผคู้ นพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทัง้ สองฝั่งถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายัง เต็มไป
ด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก และขนมขึน้ ชื่อตามตานาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมทัง้ สตาร์บคั ส์ที่ตกแต่งได้สวยงามติดอันดับโลก
ช้อ ปปิ ้ ง ร้ า นจ าหน่ า ยของฝาก ที่ ร วบรวมสิ น ค้า ชั้น น าต่ า งๆไว้ม ากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า หรื อ ของใช้ใน
ชีวิตประจาวันของคนญี่ปนุ่ รวมถึงเครื่องสาอางค์ต่างๆ
ช้อปปิ ้งคาแนลซิตี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ ้งขนาดใหญ่ที่ตงั้ อยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และรายล้อมไปด้วยลาคลอง ภายในมีรา้ นค้า
มากมาย โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนีใ้ นช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมี
การประดับไฟดูสวยงาม ดังนัน้ จึงมีนกั ท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่อยู่เสมอ

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช้อปปิ ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้ ของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนม
มากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณ ผูห้ ญิ งด้วย กระเป๋ า
รองเท้า เสือ้ ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น เครื่องสาอางค์ยี่หอ้ ดังของญี่ป่ นุ ไม่ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II,
SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
ค่า
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ที่พัก นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พ
ี ัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG649 / 11.35 - 14.55)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ
11.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง : KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 21-26 ก.พ.63

49,900

49,900

47,900

8,900

34,900

วันที่ 05-10 มี.ค.63

52,900

52,900

50,900

8,900

36,900

วันที่ 02-07 เม.ย.63
วันที่ 10-15 เม.ย.63

60,900

60,900

58,900

8,900

40,900

67,900

67,900

57,900

8,900

41,900

65,900

65,900

63,900

8,900

39,900

วันหยุดสงกรานต์

วันที่ 13-18 เม.ย.63
วันหยุดสงกรานต์

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ท่าน / ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า ว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อ เช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิ ร์ม
เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาที่
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่า
ทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปนโดยผิ
ุ่
ดกฎหมายและใน
ขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและญี่ปนุ่ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่งั จากชั้นประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน
เดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ที ่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัด
ห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ **ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
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1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์
จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศให้กลับ มาใช้วีซ่า ผู้เดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริษัทจะจัดเตรียม
ให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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(ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านัน้ )
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