HOTLINE: 086-3054939

ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน บิน

บินดีที่นั่งสะดวกสบายกับสายการบิน TG พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง
ชมความยิ่งใหญ่ และศิลปะดั่งเดิมของญี่ปุ่นที่ ปราสาทคุมาโมโต้
นั่งกระเช้า ชมวิว ภูเข้าไฟอะโสะ ชมบ่อน้าร้อน จิโคกุ เยือนหมู่บ้าน OTOP ยูฟูอิน
สัมผัสธรรมชาติ ชื่นชมความงามเทศกาลชมดอกซากุระ
และทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนคุจู สวนมาอิซูรุ และสวนอุมิโนะนะคะ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่เทนจิน และคาแนลซิตี

ก้าหนดการเดินทาง
วันที่

เดือน มีนาคม-เมษายน 2558
รายละเอียดการท่องเทีย
่ ว

มือ
อาหาร

โรงแรม
หรือ
เทีย บเท่า

D1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าทีด
่ ูแลความสะดวกในการเช็คอิน

D2

ฟุคุโอกะ – ปราสาทคุมาโมโต้(ชมซากุระ) – ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)– ทุ่ง
- /L/D
หญ้าคุซะเซน - หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อน้าแร่จิโคกุ

Fukuoka

D3

สวนดอกไม้คุจู – ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสวนมาอิซูรุ (ชมซากุระ) –สวน
อุมิโนะนะคะ – ช้อปปิ้งเทนจิน – ช้อปปิง้ คาแนลซิตี

B/L/D

Fukuoka

D4

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย หรือ เลือกซือทัวร์เสริม: หมู่บ้านฮอลแลนด์
(Huis Ten Bosch) เพิ่มเงิน 3,000 บาท (รวมค่ารถไฟ และค่าเข้า)

B/-/-

Fukuoka

D5

สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

B/-/-

-
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-/-/-

-

HOTLINE: 086-3054939

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โ ด ย
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึนเครื่อง

วันที่สอง

ฟุคุโอกะ – ปราสาทคุมาโมโต้(ชมซากุระ) – ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อน้าแร่จิโคกุ
00.50 น.
เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.00 น.
ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ น้าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
น้าท่านชม “ปราสาทคุมาโมโต้” สร้างขึนปี 1607 โดยคะโต คิโยมาสะ หอคอยทัง 49 หลังของปราสาท
เป็นเครื่องไม้ทังหมด และส่วนใหญ่ถูกเผาท้าลายลงในปี 1877 ตอนเกิดสงคราม
และได้บูรณะขึนใหม่ และจัดท้าเป็นพิพิธภัณฑ์ รวมทังหอสังเกตุการณ์ คูน้า และ
ก้าแพงหิน ล้วนสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการในครังอดีตของปราสาทหลังนี
*** ชมซากุร ะสีช มพู อ่อนหลายร้ อยต้นที่ พ ร้ อมกั นเบ่งบาน ตลอดเส้น ทาง
รอบๆ ปราสาท เป็นฉากหลังที่สวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง
***
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู” เพื่อเดินทางขึนสู่ “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกและยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้าพุร้อน ปัจจุบัน
เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จนมีผู้
ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น โดยเปลี่ยนบรรยากาศของ การเดินทางสู่การ “นั่ง
กระเช้า” ชมความงามบนยอดเขา (ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) ที่มี ความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่ง
และจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก บริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา
จากนัน
น้าชม “ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ” ทุ่งเลียงสัตว์ขนาดใหญ่ ที่มีบึงอยุ่ด้วยถึง 2 แห่ง ท่านจะเห็นวัวและม้าเดินเล่น
เล็มหญ้ากันอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นวิวที่ท้าให้ท่านผ่อนคลายสายตาได้เป็นอย่างดี ไม่แปลกใจเลยว่าที่นี่เป็น
จุดชมวิวอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชม
จากนัน
น้าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านที่มีจุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีก
ทัง มีชื่ อเสีย งด้ านผลิ ตภั ณฑ์ OTOP เชิญ ท่า นเลือ กซื อผลิต ภัณ ฑ์ง านฝี มือ คุณ ภาพหลากหลาย ได้ ตาม
อัธยาศัย
จากนัน
น้าท่านเดินทางสู่ “บ่อนรก” หรือเรียกว่า “จิโคกุเมงูริ” บ่อน้าแร่ธรรมชาติที่มีสีสัน ตระการตา ไม่ว่าจะเป็น
บ่อโคลนเดือดที่มีสีสันแตกต่างกันไปบ่อนรกของที่นี่มีอยู่หลายบ่อ ทังบ่อเลือดที่เดือดปุดขึนมาเป็นสีแดงเข้ม
บ่อทะเลมีสีฟ้าราวกับน้าทะเล บ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้ม ข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มี
ความร้อนสูง ถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นก้ามะถันอบอวลไปทั่วหุบเขามีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยก
ของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม SUGINOI HOTEL BEPPU หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

สวนดอกไม้คุจู – ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสวนมาอิซูรุ(ชมซากุระ) – สวนอุมิโนะนะคะ
– ช้อปปิ้งเทนจิน – ช้อปปิ้งคาแนวซิตี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ “สวนดอกไม้ คุ จู ” สวนดอกไม้ ข นาดใหญ่ ใ จกลางเกาะ คิ ว ชู เปิ ด ท้ า การครั งแรกใน
ปี 1993 ปัจจุบันมีดอกไม้กว่า 500 ชนิดที่ปลูกอยุ่รวมกันแบบผสมผสาน และผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเบ่งบาน
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จากนัน

กลางวัน

จากนัน
จากนัน
จากนัน

ค่้า

วันที่สี่
เช้า

ตลอดปีให้นักท่องเที่ยวได้ชม นอกจากนีภายในสวนยังมีร้านค้า อาหาร และเครื่องดื่มไว้คอยให้บริการอีกด้วย
อิสระให้ท่านได้เดินพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
น้าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฟุคุโอกะ เมืองที่ติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นชม “ศาลเจ้าดาไซ
ฟุ เทมมังกุ” สร้างขึนในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์ และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศ
จากราชส้านักโตเกียว และเสียชีวิตลงภายหลัง ได้เกิดเรื่องร้ายกับเกียวโต ไม่เป็นธรรมคือต้นเหตุ ต่อมาท่าน
จึงได้รับการบูชา ในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและวัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรียนทุกระดับชันต่างพากันมุ่ง
หน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพื่อบนบานขอให้สอบผ่าน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเดินทางสู่ “สวนมาอิซูรุ” ที่ตังอยู่ใจกลางเมืองฟุคุโอกะ สมัยก่อนที่นี่คือปราสาทมาอิซูรุนันเองใน
สมัยเอโดะปราสาทนีคือปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปยังยุคเมจ ปราสาทก็ไ ด้ถูก
ท้ า ลายลง และผู้ ค นก็ ม องว่ า ตั ว ปราสาทนี เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สื่ อ ถึ ง อดี ต ที่ พ วกเค้ า ไม่ ต้ อ งการ ท้ า ให้ ไ ม่ มี
การบูรณซ่อมแซม ปัจจุบันเหลือเพียงแต่ซากปรักหักพังของก้าแพง และฐานหอคอยเล็กๆเท่านัน และใช้เป็น
สวนสาธารณะให้ชาวเมืองมาพักผ่อนท้ากิจกรรมต่างๆ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิซากุระจะผลิบานทังทังสวน ถือได้ว่า
เป็นอีกจุดนึงที่ชาวเมืองนิยมมาชมดอกไม้กัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย
น้าท่านไปยัง “สวนอุมิโนะนะคะ” สวนขนาดใหญ่ที่ตังอยู่ริม ทะเล มีทังสวนสนุก สวนน้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
และยังเป็นจุดชมซากุระขนาดใหญ่ที่มีอยู่กว่าพันต้นอีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุกต่างๆ)
น้าท่านเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้ง “เทนจิน” อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้า และผลิตภัณฑ์
ชันน้านานาชนิด อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ เสือผ้า รองเท้า กระเป๋า ตามอัธยาศัย
ให้ท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ “คาแนลซิตี” ห้างสรรพสินค้าที่ถูกออกแบบขึนมา โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส โดยมี
รู ป แบบที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร โดยการสร้ า งขึ นมาเป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ท้ า เป็ น เมื อ ง เมื อ งหนึ่ ง ที่ ร วบรวม
สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวกทุ ก อย่ า งมาไว้ ที่ นี ไม่ ว่ า จะเป็ น โรงหนั ง ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการ
ร้านอาหาร ร้านราเม็ง สถานจัดแสดงแฟชั่น เป็นต้น
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม CENTRAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่า นได้พักผ่อนกันตามอัธ ยาศัย หรือ เลือกซือทั วร์เสริม : หมู่บ้า นฮอลแลนด์ (Huis Ten
Bosch) เพิ่มเงิน 3,000 บาท (รวมค่ารถไฟ และค่าเข้า)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ส้าหรับท่านที่ซือทัวร์เสริม ---> น้าท่านเดินทางสู่ “เฮ้าส์ เทน บอช (Huis Ten Bosch)” หมู่บ้านฮอลแลนด์
จ้าลองเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นสนุกสนานกับการเดินเที่ยวชมสวนดอกไม้นานาพันธ์ที่สลับสับเปลี่ยน
กันตามฤดูกาลตลอดทังปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างภายในที่ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะ
ดังเดิ ม ของฮอลแลนด์ แต่ สร้ างโดยช่ า งชาวญี่ ปุ่ น ที่ไ ม่ เ คยเห็น เมื อ งฮอลแ ลนด์ ม าก่ อ นโดยวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง
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กลางวัน
ค่้า

วันที่ห้า
เช้า
11.35 น.
14.55 น.

บางส่วนน้าเข้าจากฮอลแลนด์ ชมพิพิธภัณฑ์ภ ายในเฮ้าส์ เทน บอช อาทิ Ornamental จัดแสดงเครื่องแก้ว
และโคมไฟสวยๆมากมาย Porelain Museum จัดแสดงเครื่องถ้วยชาม และลายครามต่างๆ สนุกกับเครื่อง
เล่นต่างๆภายในเฮ้าส์ เทน บอช ชม Teddy Bear Kingdom พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
ชมเรื่องราวต้นก้าเนิด และวิวัฒนาการของตุ๊กตาหมี Teddy Bear ซึ่งรวบรวมตุ๊กตาหมีในยุคต่างๆไว้มากมาย
หรือจะเลือกชมวิว Huis Ten Bosch แบบพานอรามาจากตึกสูง Domtoren ที่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดใน
สวนแห่งนี ตื่นเต้นเร้าใจกับเครื่องเล่นสุดยอดไฮเทคแห่งเดียวในโลก Grand Odyssey ชมภาพยนตร์แอนนิ
เมชั่น ร่วมผจญภัยไปในอวกาศเสมือนท่านเป็นนักแสดงเองโดยใช้รูปสแกนใบหน้าของท่านแบบสามมิติ หรือ
สนุ ก สนานต่ อ ที่ Horizon Adventure ตื่ น ตากั บ เทคนิ ค และเอฟเฟค ตระการตามากมายราวกั บ อยู่ ใ น
เหตุการณ์จริง ชม “ภาพยนตร์สามมิติ (3D)”ภาพเสมือนจริงที่หาชมได้ยากใน Mysterious Escher สัมผัส
ประสบการณ์มหัศจรรย์อันน่าตื่นเต้นใน “ห้องกลกระจก”ที่ถูกออกแบบมาอย่างน่าทึ่ง ท้าทายความสามารถให้
ท่านเดินหาทางออกกันเองใน Magic Mirror Maze ผจญภัยไปกับเรือเดินสมุทรของชาวฮอลแลนด์ ฝ่าพายุ
คลื่นลม และเหล่าโจรสลัดกลางมหาสมุทร ในแบบภาพยนตร์สามมิติ หรือเลือกหาของฝากในแบบ Huis Ten
Bosch ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
รับประทานอาหารค่้า แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม CENTRAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย)
สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟุกุโอกะ” เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองไทย
เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ
: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*********************
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ้า
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
หมายเหตุ : โรงแรมที่ญี่ปน
ุ่ ห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องส้าหรับนอน 3 ท่าน
ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องทีน
่ อน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง)
รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยูภ
่ ายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
ทังนี บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้เดินทางจ้านวน 35 ท่านขึนไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
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เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

(โปรดอ่านและท้าความเข้าใจ)

เด็ก1พักกับ
ผู้ใหญ่1 ท่าน

เด็กต่้ากว่า 12 ปี

เสริมเตียง

เด็กต่้ากว่า 6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

ก้าหนดการเดินทาง

พัก2 ท่าน/
ห้อง

20-24 มี.ค. /28 มี.ค.-1 เม.ย.58

38,900.-

34,900.-

34,900.-

29,900.-

5,500.-

2-6 /3-7 เม.ย.58

38,900.-

34,900.-

34,900.-

29,900.-

5,500.-

หมายเหตุ :ราคาต่อท่าน/ไทยบาท

เสริมเตียง

/ ราคาเด็ก Infant (อายุต่้ากว่า 1 ปี) กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้าหนักสัมภาระโหลดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม/1 ใบ และถือติดตัวขึนเครื่องท่านละ ไม่เกิน 7 กิโล / 1 ใบ
6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ม ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการช้าระเงิน
 การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวนตามที่ก้าหนด ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อ นทุกครัง มิฉ ะนันทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
 กรุณาช้าระมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และ ช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
 กรุ ณาส่ งส้ าเนาหน้า พาสปอร์ ตผู้ เ ดิน ทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใ ช้ งานคงเหลือ ไม่น้ อยกว่า 6
เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

อี-สกายลิงค์ ทราเวล

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์ นายณพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่านได้ท้าการช้าระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการช้าระเงิน
แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งส้าเนาใบโอนเงิน)
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เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจ้าทังหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่ายเบืองต้น 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทังหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทังหมด
 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ้าทีน
่ ั่ง
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่า
ทัวร์ทังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามก้าหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
 กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่า
ไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึนอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่
ละกรุ๊ป)
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท้าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึนไป
2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึนภาษีน้ามัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเรีย กเก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความ
เป็นจริง
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงิน และบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% โดย
ขึนอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทังหมดเป็นสิท ธิของสายการ
บินเท่านัน การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ท างบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เ กิดเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษท
ั ฯ โดยบริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทาง
เป็นหลัก
6. การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการก้าหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนันๆ ปิดท้าการ
หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน
7. ห้องพักในโรงแรมเป็น แบบห้องพัก คู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /3 เตีย ง
(Triple Room) ขึนอยู่กับข้อจ้ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ง มักมีความแตกต่า ง
กัน ซึ่งอาจจะท้าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
8. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิ น
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญ หาจราจร อุบัติเ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญ หายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
9. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ เป็นต้น การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการก้าหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้าชมนันๆ ปิดท้าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่ง เหตุใดในระหว่างการเดินทาง
เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน
10. กรณีที่ท่านสละสิท ธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เ ข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เ ดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
11. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทังในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเ สธมิให้เ ดินทางเข้า -ออกตามประเทศที่ระบุไ ว้
เนื่องจากการครอบครองสิ่ง ผิดกฎหมาย สิ่ง ของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
12. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับ คณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเ สธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทังสิน
13. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทังหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
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รายละเอียดเกีย
่ วกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป
่ ุ่นให้กับคนไทย ผู้ทป
ี่ ระสงค์จะพ้านักระยะสันในประเทศญีป
่ ุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะอยู่
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึนตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณ
สมบัตรการเข้าประเทศญีป
่ ุ่นดังต่อไปนี
 ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปน
ุ่
 สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึนในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้
 (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพ้านักอยู่ในประเทศญีป
่ ุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น)
 ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญีป
่ ุ่น
 เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มก
ี ารจัดเตรียมไว้ให้
แล้ว ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่้าว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข
่ ัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ้านักระยะสัน
เท่านัน
3. ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพ้านักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผูท
้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทังในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน เนือ
่ งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ
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