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 ชื่นชมความงดงามของ “ดอกซากุระ” ทีผ
่ ลิดอกสีชมพูบานสะพรัง่ ทัว่ ทั้งเมืองฟุกุโอกะ
 นมัสการขอพรเทพเจ้ าแห่งความรู้ ณ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” ศาลเจ้ าที่เป็ นที่เคารพยิ่งของชาวคิวชู
ประทับใจกับการ “นังกระเช้
่
าไฟฟ้ า” เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาที่ “Mt. Aso”
 พิสจู น์ความแปลกบ่อนํา้ แร่นรก “จิ โกกุเมกุริ” ที่ส่งเสียงคํารามและควันพวยพุ่งตลอดเวลา
 ชมต้ นแบบ “หมู่บา้ น OTOP” ของญี่ปุ่น “หมู่บา้ นยูฟูอิน” รวมร้ านขายของน่ารักๆ สไตล์ญ่ีปุ่น
 ชมสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่ “ปราสาทคุมาโมโต้” ซึ่งมีความสวยงามมาก
 ร่วมรําลึกถึงอดีตที่กล้ าหาญที่ “อะตอมมิคบอมบ์” “สวนสันติภาพ” ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 ช้ อปปิ้ งสินค้ ามากมายที่ “คะแนลซิ ตี้” & “เท็นจิ น” แหล่งช้ อปปิ้ งชื่อดังของเมืองฟุกุโอกะ

44,900.สะสมไมล์กบั กลุ่ม Star Alliances 50 %
กําหนดวันเดินทาง

29 มีนาคม – 02 เมษายน 58 (5ว ัน3คืน)

Mt.Aso

Kumamoto Castle 1

Maizuru Park
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วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ
2130
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเคร
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
0050
0800

เที่ยง

คํ่า

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – “นังกระเช้
่
า” สู่ภูเขาไฟอะโซ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ –

บ่อโคลนเดือด “จิ โกกุเมกุริ” – เบปปุ
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่
... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อทุ ยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระ จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีช่ อื เสียงที่สดุ ของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นที่
สถิตของเทพเจ้ าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสติ นักศึกษามากราบไหว้ ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้ นแต่ละวัน ... ในฤดูใบไม้ ผลิ
ภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้ นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้ บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ...
อิสระให้ ท่านได้ “ชมและซื้ อ” สินค้ าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้ าพื้นเมืองที่ร้านค้ ากว่า 100 ร้ านบริเวณหน้ าวัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ “ภูเขาไฟอะโซ” ภูเขาไฟที่ยังไม่ดบั สนิทเพียงแค่หลับใหลไปชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งอยู่ใจ
กลางเกาะคิวชู ห้ อมล้ อมด้ วยธรรมชาติ ทะเลสาบ และบ่อนํา้ พุร้อน ... แล้ วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการนั่ง “กระเช้า
ไฟฟ้ า” (ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ) เพื่อขึ้นชมทัศยนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ ... นําท่านขึ้น
สัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาชมปากปล่องที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลกถึง 12 กิโลเมตร ... ท่านยังได้ จะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมา
จากปากปล่องตลอดเวลา ... อิสระให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพอันงดงามและสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ และ
บันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... แล้ วนําท่านผ่านชม “ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ” มีลักษณะเป็ นทุง่ หญ้ าพื้นราบรูปร่าง
สี่เหลี่ยมที่ถูกปกคลุมด้ วยต้ นหญ้ าเขียวขจี ซึ่งเป็ นทัศนียภาพที่มคี วามสวยงามมาก มีพ้ ืนที่โดยรวม 785,000 ตารางเมตร
... มีศูนย์กลางเป็ นสระนํา้ ขนาดใหญ่ และม้ ายืนเล็มหญ้ าอยู่รอบบริเวณ ซึ่งเป็ นความงดงามตามธรรมชาติแบบชนบท ความ
งดงามนี้ถงึ กับมีนักประพันธ์และนักเขียนจํานวนมากแต่งโคลงกลอนเอาไว้ ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “เมืองเบป
ปุ” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็ นเมืองแห่งบ่อนํา้ แร่ท่เี ป็ นบ่อโคลน จัดเป็ นเมืองที่มรี ีสอร์ทนํา้ แร่มาก
ที่สดุ นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่นาํ้ แร่หลายหลากชนิดได้ ... เพื่อเดินทางชม “จิ โกกุเมกุริ” หรือ “บ่อนํ้าแร่นรก”
สถานที่ท่องเที่ยวที่มชี ่ อื เสียงของเมืองเบปปุท่นี ักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด ... บ่อนํา้ แร่เหล่านี้จะส่งเสียงคํารามกึกก้ อง
พร้ อมกับพ่นควันและโคลนร้ อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา ... กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120
เมตร และมีความร้ อนกว่า 98 องศาเซลเซียส
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พกั : Beppu Kamenoi Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้ แร่ใน
ไสตล์ญ่ปี ุ่ นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํา้ แร่ธรรมชาติน้ มี สี ่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลั่ง
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วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
หมู่บา้ นยูฟูอิน – ปราสาทคุมาโมโต้ – ชมซากุระสวนสันติภาพ – ฟุกุโอกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นหัตถกรรมยูฟูอิน” เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู อากาศที่น้ ี
จะเย็นกว่าที่ฟุกุโอกะ และเป็ นต้ นแบบ “หมู่บา้ น OTOP” ของญี่ปุ่น ... ภายในหมู่บ้านมีร้านค้ าการฝี มอื มากมาย ขาย
ของน่ารักๆ สไตล์ญ่ปี ุ่ น ตกแต่งสวยงาม บางร้ านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา รวมไปถึงร้ านขนมที่ปรุงสดๆ ร้ อนๆ อิสระ
ให้ ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ... นอกจากนี้ยังมีช่ อื เสียงอีกในเรื่องของนํา้ พุร้อน 1ใน16 เมืองออนเซนชื่อดังของ
ญี่ปุ่น จนกลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ... ด้ านในยังมี “Flora Village” เป็ นทีมปาร์คสไตล์ยุโรป ที่ตกแต่งได้
อย่างน่ารัก และลงตัวไม่ว่าท่านอยู่มุมไหนก็สามารถถ่ายรูป ได้ วิวที่สวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนําท่านเดินสู่ “เมืองคุมาโมโต้” เมืองแห่งความร่มรื่นและเป็ นจุดยุทธศาสตร์ท่สี าํ คัญในสมัยสงครามกลางเมือง
ของญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 1887 ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคุมาโมโต้” ปราสาทซึ่งสร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมแบบ
คลาสสิกที่มคี วามสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีผ้ คู นขนานนามว่า “ปราสาทดํา”
สร้ างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1607 เคยถูกไฟไหม้ ไปเมื่อปี ค.ศ. 1877 ภายหลังได้ มกี าร
บูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1960 ภายในปราสาทและห้ องโถงเป็ นที่เก็บสมบัตวิ ัตถุท่มี คี ่า และรูปภาพปราสาทต่างๆ ในประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ ภาคภูมใิ จและอนุรักษ์ไว้ ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” เมืองท่าเก่าแก่อนั ทรงคุณค่า
ทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถอื เป็ นเมืองท่าที่มกี ารติดต่อค้ าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก
... เพื่อนําท่านร่วมรําลึกถึงเหล่าวีระบุรษุ ผู้กล้ าและชมอนุสรณ์สถานที่ “สวนสันติภาพ” ที่สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกถึง
เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบู รพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ท่สี ร้ างขึ้นเพื่อระลึกถึงความ
โหดร้ าย ของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้ เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็ นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป ... ให้
ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้ วย “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลที่แย้ มบานสะพรั่งเป็ นสีชมพูอยู่ท่วั บริเวณสวน ..
อิสระให้ ท่านได้ เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 7-10 วัน ขึ้นอยู่
ตามสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย) ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อทุ ยั
ใครได้ ไปสัมผัสแล้ วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ท่แี ม้ จะเต็มไปด้ วยตึกสูงระฟ้ าแต่กแ็ ฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอัน
สงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่งนี้จงึ มีท้งั 2 อารมณ์ให้ นักท่องเที่ยวได้ สมั ผัส เสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้ รับการจัด
อันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้ เป็ นเมืองที่น่าอยู่ท่สี ดุ ในเอเชีย ... ขณะที่สหประชาชาติทาํ นายว่าเมืองนี้เป็ นเมืองที่
มีอตั ราการเติบโตสูงเป็ นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “มารีนโนะเอะ ซิ ตี้ เอาท์เลท”
แหล่งช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในภูมภิ าคคิวชู ตั้งอยู่ริมทะเล ... มีสนิ ค้ ามากมายให้ ท่านเลือกชื้อมากว่า 170 ร้ านค้ าทั้งสินค้ า
แบนด์เนม ของที่ระลึก รองเท้ า เครื่องสําอาง ฯลฯ ทั้งยี่ห้อในประเทศและต่างประเทศ อาทิ Coach, Bvlgari,
Matsumoto Kiyoshi, Cross, Bobson, Sanrio
**เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ **

ที่พกั : Hakata Miyako Hotel หรือเทียบเท่า
วันพุธที่ 01 เมษายน 2558
เช้ า

ปราสาทเก่าฟุกุโอกะ - ชมซากุระสวนมาอิซูรุ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ – สวนสาธารณะนิชิ - ช้อป
ปิ้ ง Canal City & Tenji Mall – ฟุกุโอกะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทเก่าฟุกุโอกะ” ซึ่งตอนนี้หลงเหลือเพียงแต่ซากปรักหักพังตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองภายใน “สวน
มาอิซูร”ุ ... คําว่า“มาอิซูรุ” เป็ นชื่อจริงๆของตัวปราสาท ในยุคสมัยเอโดะในขณะนั้นปราสาทฟูกุโอกะถือเป็ นปราสาทที่
ใหญ่ท่สี ดุ ในภูมภิ าคคิวชู แต่ถูกทําลายลงเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านไปเป็ นยุคเมจิความคิดของผู้คนเปลี่ยนไป ตัวปราสาทถูก
3
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เที่ยง

มองว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอดีตที่คนไม่ต้องการ ... ทําให้ ปัจจุบนั เหลือเพียงซากของกําแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู่
ภายในสวนสาธารณะที่มที ่สี าํ หรับเดินเล่นรวมถึงลานชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะได้ ด้วย ... และเมื่อถึงช่วงฤดู
ใบไม้ ผลิประมาณปลายมีนา-ต้ นเดือนเมษายนที่สวนแห่งนี้ จะเต็มไปด้ วยต้ นซากุระนับหลายร้ อยต้ น ที่เบ่งบานไปด้ วยดอก
ซากุระ สีชมพูอ่อนทัว่ ทั้งสวน (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) ... ทําให้ ท่นี ่กี ลายเป็ นจุดชมซากุระที่ดที ่สี ดุ จุดหนึ่งของเมืองฟูกุโอ
กะ จึงดึงดูดคนมากมายให้ เข้ าเยี่ยมชมเดินเล่น หรือปิ กนิกกันบนสนามหญ้ าใต้ ต้นซากุระ ... เชิญให้ ท่านเลือกหามุมถูกใจ
เพื่อบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สวนริมทะเลยูมิโนนะ” (Uminonakamichi
Seaside Park) สวนพักผ่อนขนาดใหญ่แบ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลายส่วน เช่น สวนสนุก สวนนํา้ สวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สตั ว์นาํ้ (ไม่รวมค่าเข้ าชมสวนนํา้ Sunshine, Marine World และสวนสนุก) … ท่านสามารถ
เพลิดเพลินกับดอกไม้ ในแต่ละฤดูกาล อาทิ ปิ คนิคดอกไม้ (ฤดูใบไม้ ผลิ) เทศกาลดอกกุหลาบ (ต้ นฤดูร้อนและฤดูใบไม้
ร่วง) และเทศกาลดอกคอสมอส (ฤดูใบไม้ ร่วง)และยังเป็ นแหล่งชมดอกซากุระที่มตี ้ นซากุระมากถึงพันต้ น ... อิสระให้
ท่านได้ ต่นื ตากับ “ดอกซากุระ” ที่เบ่งบานสะพรั่งอย่างเป็ นธรรมชาติ ณ สวนแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะนิชิ” ตั้งอยู่บนเนินเขาที่อยู่ตดิ กับชายฝั่งทะเลทําให้ ได้ วิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม
มากแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ ... โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ ผลิท่สี วนแห่งนี้จะมีต้นซากุระออกดอกพร้ อมกันมากกว่า
1,000 ต้ น จนติดเป็ น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่สดุ ในญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กบ
ั สภาพอากาศ) ... ตรงส่วนกลางของพื้นที่จะ
มีศาลเจ้ าตั้งอยู่ และมีรปู ปั้นของกวียุคต่างๆ กระจายกันอยู่ในบริเวณสวนแห่งนี้อกี ด้ วย ... อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความ
งดงามของดอกซากุระเป็ นฉากหลัง ... จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ งที่ “คะแนลซิ ตี้” แหล่งช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ
... ที่เพียบพร้ อมไปด้ วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย ร้ านค้ ามากมายกว่าร้ อยร้ าน
อิสระให้ ท่านได้ เลือก “ชมและซื้ อ” สินค้ ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
“เทนจิ น ช้อปปิ้ งมอลล์” ย่านช้ อปปิ้ งที่มชี ่ อื เสียงของฟุคุโอกะ ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้ างอิ
เซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้ านค้ าใต้ ดนิ มากมาย ... “ชมและซื้ อ” สินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูป,
MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬกิ า, เสื้อผ้ า และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น ... ใน
ราคาน่าพอใจตามอัธยาศัยถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูกจัดให้ มกี ารแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปิ นสมัครเล่นในช่วง
ของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้ านค้ ารถเข็น หรือ “ยะไต” ร้ านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็ นที่นยิ มของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้ าน
ราเมน หรือร้ านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิ ดให้ บริการตั้งแต่หัวคํ่าจนถึง ตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้ าแวะเวียนมาใช้ บริการอย่างต่อเนื่อง
**เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ **
ที่พกั : Hakata Miyako Hotel หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2558
เช้ า

1135
1455

สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู”
เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 649
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
**********************************************************

หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
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*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

44,900.- บาท
44,900.- บาท
40,900.- บาท
33,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
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5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้ นกรุป
๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่น่งั กับสายการบิน
และค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่า

ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง
บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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