เยือนเกาะคิวชูที่สวยงามและแสนโรแมนติก โดยสายการบินเจ็ทสตาร์
ตามรอยละครดัง กลกิโมโน ประทับใจกับความงามของอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย
พิสูจน์ ความแปลกของบ่ อนา้ แร่ นรกจิโกกุเมกุริ ที่ส่งเสียงคารามตลอดเวลา
ช้ อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ ดงั มากมายที่ เท็นจินแหล่งช้ อปปิ้ งชื่ อดังของฟุกโุ อกะ
ตามรอยละครดังกลกิโมโน ประทับใจกับความงามของอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ ทานไม่ อ้นั

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ นที่ 4 ประตู 3 สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์ เวย์ เคาน์ เตอร์ D เพื่อเตรียม
ตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันทีส่ อง

ฟุกโุ อกะ –เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอนิ – บ่ อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ – แช่ ออนเซ็น

02.15 น.

เหิรฟ้ าสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจ็ทสตาร์ เทีย่ วบินที่ 3K 509 ใช้ เครื่ องบินแอร์ บัส A320
ที่ นั่ ง บ น เค รื่ อ งเป็ น แ บ บ 3-3 บ ริ ก าร อ าห าร แ ล ะ เค รื่ อ ง ดื่ ม บ น เค รื่ อ ง (ใช้ เว ล าเดิ น ท าง
ประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินฟุ กุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชู เป็ นเมืองแห่ ง
บ่ อ น้ า แร่ ที่ เป็ นบ่ อ โคลน จัด เป็ นเมื อ งที่ มี รีส อร์ ท น้ า แร่ ม ากที่ สุ ด นัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถลองแช่ น้ า แร่
หลายหลากชนิดได้ นาท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอนิ เป็ นต้นแบบของหมู่บา้ น OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และ
เมืองนี้ มีชื่อเสี ยง อีกอย่างในเรื่ องของน้ าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่ งนี้
ที่เป็ นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่งดงามอีกแห่ งหนึ่ งของหมู่บา้ นยูฟูอินหมู่บา้ นยูฟูอินประกอบไปด้วยร้านค้า
ขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก HANDMADE น่ ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ ออย่าง
"โคร็ อกเกะ" (มันชุ บเกล็ดขนมปั งทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติในหุ บเขาสี เขียว
อันงดงาม ปั จจุบนั เมืองยุฟุอินได้กลายเป็ นเมืองแห่ งการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิ ยมที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน

09.30 น.

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังทานอาหารนาท่านสู่ บ่ อน้าพุร้อน (JIGOKUMEGURI) หรื อ บ่อน้ าพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็ นบ่อ
น้ าพุร้อนธรรมชาติ ที่เกิ ดขึ้น ภายหลังจากการระเบิ ดของภู เขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ ธาตุ ที่เข้มข้น เช่ น
กามะถัน แร่ เหล็ก โซเดียม คาร์ บอเนต เรเดียม เป็ นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ
ก็ ต้ ั งชื่ อ ให้ น่ า กลั ว ตามลั ก ษณะภายนอกที่ เห็ น กั น ท่ า นจะได้ พ บกั บ บ่ อทะเลเดื อ ด ยู มิ -จิ โ กกุ
(UMIJIGOKU) ซึ่ งเป็ น 1 ใน 8 บ่อน้ าพุร้อนชื่ อดังของเมืองเบปปุ เป็ นบ่อที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมไปชมมาก
ที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็ นนรกน้อยกว่าแห่ งอื่น ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อน
หิ นใหญ่ข้ ึนมาเสี ยงดังฟู่ ๆๆ อยูต่ ลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู ้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้
ธรณี ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวก่อนได้ ซึ่ งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มาก
จนเด็กตัวเล็กๆ สามารถลงไปนัง่ ได้ ยูมิ จิโกกุ เป็ นบ่อน้ าร้อน สี ฟ้าเหมือนน้ าทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร

กาเนิ ดขึ้ นหลังจากการระเบิ ดของภู เขาไฟเมื่อ 1,200 ปี ก่อนมีส่วนประกอบของแร่ โคบอลต์ ควันสี ขาว
พวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ าสู งถึง 98 องศาเซลเซี ยส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อนี้
แม้น้ าจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน้ าแร่ วางจาหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ให้นาไปละลายน้ า
อาบเองที่บา้ นได้ สรรพคุณทาให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ และรักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนัง่ แช่
เท้าในบ่อน้ าร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทาให้รู้สึกสบายเท้า และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่ งให้บริ การแก่
นักท่องเที่ ยวฟรี จะนั่งแช่ นานเท่าใดก็ได้ และภายในบริ เวณ บ่อทะเลเดื อด ยังมี บ่อน้ าพุร้อนสี เลื อดอี ก
1 บ่อ ซึ่ งอยูไ่ ม่ห่างกันมาก

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร *** ให้ ท่านได้ อิ่มอร่ อยกับมื้อพิเศษที่มี ขาปูยักษ์ ให้ ท่านได้ ลิม้ ลอง
รสชาติปูพร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ BEPPU SEAWAVE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ธรรมชาติ เชื่ อว่ าถ้ าได้ แช่ น้าแร่ แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและ
ช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

วันทีส่ าม

คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ – นางาซากิ – สวนสั นติภาพ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองแห่ งความรื่ นรมย์และเป็ นจุดยุทธ์ศาสตร์ ที่สาคัญในสมัยสงคราม
กลางเมืองญี่ปุ่น และเป็ นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของภูเขาไฟสองลูก คือ ภูเขา
ไฟอะโสะและภูเขาไฟคิวยิว นาท่านสู่ วนอุทยานแห่ งชาติอะโสะ (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) ผ่านชม พร้อม
เก็บภาพประทับใจกับ ภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท มีพ้ืนที่จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก 18 กิโลเมตร จาก
ทิศเหนือถึงทิศใต้มีความยาว 24 กิโลเมตร ปากปล่องมีเส้นรอบวงยาว 128 กิโลเมตร ทาให้ ภูเขาไฟอะโสะ
ถูกจัดเป็ นภูเขาไฟทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทซึ่ งสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบคลาสสิ กที่มี
ความสวยงามมี อ ายุก ว่า 420 ปี ตั้ง ตระหง่ านอยู่บ นเนิ น เขากลางเมื อง มี ผู ค้ นขนานนามว่า “ปราสาท

เทีย่ ง

ด า” ส ร้ า งโดยอดี ตขุ น พ ล ผู ้ โ ด่ ง ดั ง คิ โ ยมาส ะ คะโตะ ใน ค.ศ. 1607 เคยถู กไฟ ไห ม้ ไ ป เมื่ อ
ปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้องโถงเป็ นที่เก็บสมบัติ
วัตถุ ที่มีค่า และรู ปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่ งชาวญี่ปุ่นได้ภาคภูมิใจและอนุ รักษ์ไว้ จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองนางาซากิ โดยเรื อเฟอร์รี่ ระหว่างทางให้ท่านได้มีโอกาสได้ให้อาหารนกนางนวล ที่บินมา
เยีย่ มเยือนทักทายนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับนกนางนวล เมืองท่าเก่าแก่อนั ทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ ถือเป็ นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ
กับ โลกตะวันตก นาท่ าน ผ่ านชมบริ เวณรอบนอก อะตอมมิค บอมบ์ เพื่ อย้อนราลึ ก ถึ งครั้ งที่ ก องทัพ
สหรั ฐ ฯ ทิ้ง ระเบิ ด ปรมณู ที่ เมื อ งนางาซากิ ในวัน ที่ 9 สิ งหาคม ค.ศ.1945 ในสมัย สงครามโลกครั้ ง
ที่ 2 หลงเหลือไว้เพียงความโศกเศร้า และซากสิ่ งก่อสร้างที่ปรักหักพังยังคงอนุ รักษ์ไว้ให้คนรุ่ นหลังได้
ระลึกถึ ง ซึ่ งนับว่าเป็ นเหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสิ่ งที่
ทาให้คนญี่ปุ่นปลูกฝั งให้เป็ นมีความเป็ นชาตินิยม ขยันและอดทนรุ่ นต่อรุ่ น จากนั้นนาท่านเข้าชม สวน
สั นติภาพนางาซากิ ที่ สร้ างขึ้ นเพื่ อเป็ นที่ ระลึ กถึ งเหตุ การณ์ สงครามโลกครั้งที่ 2 เรี ยกว่า สงครามมหา
เอเชี ยบูรพา ภายในมีอนุ สาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นเพื่อระลึ กถึ งความโหดร้าย ของสงครามที่ผา่ นมาและการมอง
ให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็ นที่มาแห่งความสงบร่ มรื่ นต่อไป ท่านจะได้พบกับอนุสาวรี ยข์ นาด
ใหญ่ต้ งั ตระหง่าน เป็ นรู ปปั้ นผูช้ าย มือขวาชี้ ข้ ึนไปบนฟ้ า สื่ อถึ งการเตื อนให้เห็ นภัยคุ กคามจากระเบิ ด
ปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่ อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปั ตยกรรม
สิ่ งปลู ก สร้ าง เช่ น บ้านเรื อน ศาลเจ้า วัด ซุ ้มประตู ต่างๆ และอาหารรสชาติ พิ เศษที่ มี ความผสมผสาน
ระหว่างจี นและญี่ ปุ่ นที่ ผสมผสานกันอย่างลงตัว คุ ณจะพบได้ที่ นางาซากิ ที่ เดี ยวเท่านั้น อาหารขึ้ นชื่ อ
ประจาเมืองนี้ คือ ซารา อุดง้ (SARA UDON) ราดหน้าญี่ปุ่น เป็ นเมนู เส้นสู ตรผสมพิเศษระหว่างจีนและ
ญี่ปุ่น และอาหารที่ข้ ึนชื่ ออีกอย่างหนึ่ งคือ จัมปง (CHAMPON) และซาลาเปาไส้หมูร้อนๆที่มีชื่อเรี ยกว่า
KAKUNI-MAN ร้านอาหารย่านนี้จะเปิ ดบริ การถึงเวลา 21.00 น.

ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
เช้ า

ฟุกโุ อกะ – ดอกวิสทีเรีย – ดิวตีฟ้ รี ช้ อปปิ้ งย่ านเทนจิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมือง ฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทยั ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ ห์
ของเมื องนี้ ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึ กสู งระฟ้ าแต่ก็แฝงกลิ่ นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมือง
เล็กๆ แห่ งนี้ จึงมีท้ งั 2 อารมณ์ ให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัส เสน่ ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่ งเลื่องชื่ อจนได้รับการจัด
อันดับของนิตยสาร ASIA WEEK ให้เป็ นเมืองที่น่าอยูท่ ี่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทานายว่าเมือง
นี้ เป็ นเมืองที่มีอตั ราการเติบโตสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส นาท่านเข้าเมืองยานากาว่า เพื่อ
ชม อุโมงค์ ดอกวิสทีเรีย หรื อดอกฟูจิ ณ สวนคาวาจิ (โดยปกติดอกวิสทีเรียจะบานช่ วงปลายเดือนเมษายน
– ต้ นเดือนพฤษภาคม แต่ ท้ งั นี้ท้ ังนั้นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่านได้ชมความงามของอุโมงค์ดอกฟูจิ
สลับสี ที่บานสะพรั่ง ระย้า ลงมาคล้ายเถาวัลย์สีม่วง สวยงามตลอดทาง อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพความ
ประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก **ในกรณีที่ดอกวิสทีเรียยังไม่ บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ นาท่ านเดินทางสู่
“ศาลเจ้ าดาไซฟุ ” วัดชิ นโตเก่ าแก่ และมีชื่อเสี ยงที่สุ ดของจั งหวัดฟุ กุโอกะ เป็ นที่สถิต ของเทพเจ้ าแห่ ง
ความรู้ จึ งมี นัก เรี ยนนิ สิ ต นั กศึ กษามากราบไหว้ ขอพร เพื่ อการศึ กษาไม่ เว้ นแต่ ละวัน ในฤดู ใบไม้ ผลิ
ภายในวัดมีต้นบ๊ วยนานาพันธ์ มากกว่า 6,000 ต้ นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่ นทัว่ บริเวณวัด ให้ บรรยากาศที่
แสนรื่ นรมย์ ด้ านหน้ าศาลเจ้ ามี รู ปหล่ อวัวเทพเจ้ า นอนเฝ้ าอยู่บนแท่ นด้ วยความเชื่ อทีว่ ่ า ถ้ าลูบหัววัวแล้ ว
จะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่ อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู อิสระให้ ท่านได้
“ชมและซื้อ” สิ นค้ าของฝากของทีร่ ะลึกทีเ่ ป็ นสิ นค้ าพื้นเมืองที่ร้านค้ ากว่ า 100 ร้ านบริเวณหน้ าวัดรวมถึง
ร้ านขนมขึน้ ชื่ ออย่ าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทาจากถั่งแดงห่ อแป้ งข้ าวเหนี ยวแล้ วนาไปปิ้ ง หรื อ
จะเลือกซื้อตุ๊กตาฮากะ ฮาริ โกะ ที่ทาจากกระดาษปั้ นเป็ นก้ อนและระบายตกแต่ งเป็ นรู ปหน้ า คนญี่ปุ่นเชื่ อ
ว่ า เป็ นตุ๊กตานาโชค** นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าเครื่ องสาอางค์ อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้า
ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เทนจิน ช้ อปปิ้ ง
มอลล์ ย่านช้อปปิ้ งที่ มีชื่อเสี ยงของฟุ คุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ ๆมากมาย ทั้งห้าง
อิเซตัน มิ ตสึ โคชิ รวมทั้งร้ านค้าใต้ดินมากมาย “ชมและซื้ อ ” สิ นค้ามากมาย อาทิ เช่ น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
, กล้องถ่ายรู ป, MP-3,WALKMAN, CD-PLAYER, คอมพิวเตอร์ , NOTE BOOK, นาฬิกา, เสื้ อผ้า และ
เครื่ องสาอาง เป็ นต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรี
ผลงานทางศิ ล ปะของศิ ล ปิ นสมัค รเล่ น ในช่ ว งของวัน หยุ ด สุ ดสั ป ดาห์ อี ก ทั้ง ร้ า นค้า รถเข็ น หรื อ
“ยะไต” ร้านอาหารริ มทางราคาย่อมเยาเป็ นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรื อร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิ ด
ให้บริ การตั้งแต่หวั ค่าจนถึง ตี 2 ซึ่ งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง

** เพื่อสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่านอิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย**
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ ARK ROYAL FUKUODA HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันทีห่ ้ า

ฟุกโุ อกะ – กรุงเทพ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่ เวลา นาท่ านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
10.30 น.
เหิ น ฟ้ า สู่ กรุ ง เทพฯโดยสายการบิ น JETSTAR AIRWAYS เที่ ย วบิ น ที่ 3K 510 บริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง
14.15 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***************หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม********************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 59
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 59
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 59
10 – 14 พ.ค. 2559
13 - 17 พ.ค. 2559
17 - 21 พ.ค. 2559
18 - 22 พ.ค. 2559
19 - 23 พ.ค. 2559
20 - 24 พ.ค. 2559
24 – 28 พ.ค. 2559
27 – 31 พ.ค. 2559

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
35,900
35,900
35,900
29,900
29,900
29,900
30,900
30,900
29,900
29,900
29,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุต่ากว่ า12ปี ) (เด็กอายุต่ากว่ า12ปี )
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
30,900
30,900
30,900
30,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900

พักเดี่ยวเพิม่
10,000
10,000
10,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 8,000 บาท
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่ านละ 2000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***
การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา
หมายเหตุ
1.
ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

ราคาทัวร์
ไม่ รวมตั๋ว
เครื่ องบิน
25,900
25,900
25,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ ดินทางจะต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิม่ ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่ าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าท าหนังสื อเดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ าโทรศัพ ท์ท างไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจาก
หัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 2000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณามัดจา 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (สาขา หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จากัด
เลขทีบ่ ัญชี
175-231417-5 (ออมทรัพย์)
 แฟกซ์ สลิปโอนเงินมาทีบ่ ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689
 ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 20 วัน กรณี ไม่ชาระเงิ น หรื อชาระเงิ นไม่ครบภายในกาหนด
รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
 พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ทีม่ ีอายุการใช้ งานเหลือไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
 การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่ บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ

 กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)







จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื นที่ บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงิ น
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษ ทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา CHARTER FLIGHT หรื อ EXTRA
FLIGHT กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
การติ ดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษ ทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือ
ว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
 ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงิ นค่าบริ การไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่
ท่านทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่ า และ
อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การ
เพิ่ ม จากการที่ มี นัก ท่ องเที่ ย วร่ วมเดิ น ทางน้อ ยกว่าที่ ท างบริ ษ ัท ก าหนดเพื่ อให้ ค ณะเดิ น ทางได้ ทางเรายิน ดี ที่ จะ
ให้บริ การต่อไป

 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่
หนังสื อเดิ นทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา

 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ

 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความ
สู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น

 อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศญีป่ ุ่ นไม่ เกิน
15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น* ดังต่ อไปนี้
- ตั๋วเครื่ องบินขาออกจากประเทศญีป่ ุ่ น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
- สิ่ งทีย่ ืนยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ุ่ นได้
(เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
- ชื่ อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ุ่ น (เช่ น คนรู้ จัก โรงแรม และอื่นๆ)
ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
- กาหนดการเดินทางระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ุ่ น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิ น 100 มิ ลลิ ลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ ปุ่ น มี กฎหมายห้ามนาผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ท ามาจากพื ช และเนื้ อสั ตว์ทุ ก ชนิ ดเข้าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้ส ด ไข่
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตรา
ที่สูงมาก

