สายการบินในเครือ KOREAN AIR

ไฮไลท์ ของโปรแกรม
• เดินทางโดยสายบินจินแอร์ (JIN AIR) เป็ นสายการบินในเครื อ KOREAN AIR พร้อมบริ การอาหารว่างบนเครื) อง
และ ฟรี น/ าํ หนักกระเป๋ าไป – กลับ 45 กิโลกรัม และ CARRY ON 12 กิโลกรัม
• พักโรงแรมระดับมาตรฐานของประเทศญี)ปุ่น พร้อมอาหารเช้า พัก ฟุกโุ อกะ ( คืน
• เที)ยวไฮไลท์ ศาลเจ้าดาไซฟุ ย่านฮาคาตะเทนจิน ช้อปปิ/ งดองกี/
• อิ)มอร่ อยกับเมนูบุฟเฟต์ แบบฉบับของญี)ปุ่น
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กําหนดการเดินทาง
เดือน
พฤษภาคม 23

วันที.
(4 พ.ค.-7 มิ.ย. 23

ราคา

19,999.-

วันแรก

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอนิ ชอน

21.30 น.

คณะพร้ อ มกัน ที) ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภุ มิ อาคารผูโ้ ดยสายระหว่ า งประเทศชั/น G ประตู H เคาน์ เ ตอร์ D
สายการบิน JIN AIR (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที)จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ/นเครื) อง

วันทีส. อง

สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – สนามบินฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ– ฮาคาตะเทนจิน – ร้ านดองกีJ

K4.05 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอนิ ซอน ประเทศเกาหลี
(–/ - / อาหารเย็น)
โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที.ยวบินที. LJ 002 (บริการอาหารและนําJ ดืม. บนเครื.อง)
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีเพื)อเปลี)ยนเครื) องและเดินทางสู่สนามบินฟุกโุ อกะ
ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกโุ อกะประเทศญี.ปุ่น โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที.ยวบินที. LJ 223
เดินทางถึงสนามบินสนามบินฟุกโุ อกะ ประเทศญี.ปุ่น หรื อที)เรี ยกกันเป็ นภาษาญี)ปุ่นว่า นิปปง ซึ) งแปลว่า ถิ.นกําเนิด
ของดวงอาทิตย์ หรื อ ดินแดนแห่ งอาทิตย์ อุทัย ประเทศญี)ปุ่นได้รับอิทธิ พลและวัฒนธรรมส่ วนใหญ่มากจากชาว
จีนหลายด้าน เช่น ภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี)ยนให้เป็ นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง จึงทําให้ญี)ปุ่นมีวฒั นธรรมที) โดดเด่นมาจนถึงปั จจุบนั อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี)ปุ่นได้รับเอาเทคโนโลยี
ตะวันตกและนํามาพัฒนาประเทศจนกลายเป็ นประเทศที)กา้ วหน้าและมีอิทธิ พลมากที)สุดในเอเชี ยตะวันออก และ
เป็ นผูน้ าํ ทางด้านเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบนั หลังจากนําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว) โมง/ เวลาท้องถิ)นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว) โมง) กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ น
เวลาท้ องถิ.นเพือ. ความสะดวกในการนัดหมาย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี)ปุ่น
นําท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้ าดาไซฟุ วัดชิ นโตเก่าแก่และมีชื)อเสี ยงที)สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นที)สถิตของเทพ
เจ้าแห่ งความรู ้ จึงมีนักเรี ยนนิสิต นักศึ กษามากราบไหว้ ขอพร เพื.อการศึ กษาไม่ เว้ นแต่ ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิ
ภายในวัดมีตน้ บ๊วยนานาพันธ์มากกว่า V,XXX ต้น เจริ ญเติบโตอย่างหนาแน่ นทัว) บริ เวณวัด ให้บรรยากาศที) แสน
รื) นรมย์ อิสระให้ท่านได้ ชมและซืJอ ของฝากของที)ระลึกที)เป็ นสิ นค้าพื/นเมืองที)ร้านค้ากว่า 4XX ร้านบริ เวณหน้าวัด
จากนั/นนําท่านสู่ย่านเท็นจิน (TENJIN) อาจจะเป็ นย่านที)เรี ยกว่าเป็ นหัวใจของเมืองฟูกโุ อกะหรื อ เกาะคิวชูเลยก็
ได้ เรี ยกว่าเป็ น DOWNTOWN AREA ของเมืองฟูกโุ อกะ โดยในบริ เวณนี/ จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้าง
ใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยูม่ ากมาย เรี ยกว่าถ้าตั/งใจจะมาเดินช้อปปิ/ งซื/ อของกันจริ ง ๆ วันเดียวก็ไม่พอ มีสินค้าให้เลือก
ซื/ อ หลากหลายชนิด ตั/ง แต่เครื) องใช้ไฟฟ้ า เสื/ อผ้า แบรนเนมด์ หนังสื อ เครื) องสําอางต่าง ๆ รวมไปถึงร้านอาหาร
อีกมากมาย จากนั/นนําท่านสู่ร้านดองกี/ เสี ยง ดอง ดอง ดอง ดองกี/ ดองกี/ โฮเต้ ... เสี ยงเพลงสไตล์อนิเมะที)เปิ ด
ให้ลูกค้าคุน้ หูตลอดเวลา สลับกับประกาศขอบคุณลูกค้าที)มาใช้บริ การของร้านเป็ นภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษารวมถึง
ภาษาไทย เป็ นเสี ยงเพลงที)เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกับร้าน “ดองกี/โฮเต้” หรื อที)หลายๆ คนเรี ยกกันว่า ร้านดองกี/ ร้าน
ขายสิ นค้าอุปโภค - บริ โภคราคารวมภาษีแล้วสุ ดประหยัดของญี)ปุ่น

KO.P2 น.
12.00 น.
13.20 น.

บ่ าย
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คํ.า

รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร (4) SPECIAL: เมนูพเิ ศษวาไรตีบJ ุฟเฟ่ ต์

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี. กั

HOTEL AZ FUKUOKA หรือระดับเทียบเท่ า

วันทีส. าม

ฟุกโุ อกะ – อิสระช้ อปปิJ งหรือเลือกท่ องเทีย. วตามอัธยาศัย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที.ห้องอาหารของโรงแรม (P)
(อาหารเช้ า/ - / -)
ท่ านสามารถนั.งรถไฟเพือ. ไปยังสถานที.ต่างๆ ได้ อย่ างสะดวก (ไม่ รวมค่ ารถไฟ) อาทิเช่ น
DUTY FREE - ช้อปปิ/ งสิ นค้าเครื) องสําอาง อาหารเสริ ม เครื) องประดับคุณภาพดีที)ร้านค้าปลอดภาษี
ศาลเจ้ าคูชิดะ - เป็ นหนึ)งในศาลเจ้าที)เก่าแก่ที)สุดแห่ งหนึ) งของเมืองฟูกุโอกะ วิหารภายในศาลเจ้าหลังแรกถูกสร้าง
ขึ/นตั/งแต่ค.ศ.757 โดยจักรพรรดิโคเคน (KOKEN) ให้เป็ นศาลเจ้าของเทพโอคุชิดะ ซามะ ในศาสนาชิ นโตซึ) งเชื) อ
กันว่าจะได้ขอพรเกี) ยวกับการมีอายุยืนยาว สุ ขภาพแข็งแรงและประสบความสําเร็ จในธุ รกิ จ และถ้ามาในช่ วง
กลางเดือนกรกฎาคมศาลเจ้าคูชิดะเป็ นศูนย์กลางของงานเทศกาลฮากาตะ กิออน (HAKATA GION FESTIVAL)
ซึ) งเป็ นงานใหญ่ที)สุดของเมืองฟูกโุ อกะ
คาแนลซิตีJ - แหล่งช้อปปิ/ งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกโุ อกะ ที)เพียบพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุก
ธี มปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน อาทิ H&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, ร้าน 100
เยน เป็ นต้น ท่ านสามารถเลื อก “ชมและซืJ อ” สิ นค้ามากมายในราคาที) น่าพอใจตามอัธยาศัย และบนชั/น 5 มี
RAMEN STADIUM ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกทานราเม็งสูตรต่างๆ ตามแบบฉบับที)ชอบได้ตามอัธยาศัย
เทนจิน ช้ อปปิJ งมอลล์ - ย่านช้อปปิ/ งที)มีชื)อเสี ยงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ/ งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ๆมากมาย
ทั/งห้างอิเซตัน มิตสึ โคชิ รวมทั/งร้านค้าใต้ดินมากมาย “ชมและซืJอ” สิ นค้ามากมาย อาทิเช่น เครื) องใช้ไฟฟ้ า, กล้อง
ถ่ายรู ป, MP-3, WALKMAN, CD-Player, คอมพิวเตอร์ , NOTE BOOK, นาฬิกา, เสื/ อผ้า และเครื) องสําอาง เป็ น
ต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ถนนหลายๆสายในย่านนี/ถกู จัดให้มีการแสดงดนตรี ผลงานทางศิลปะของศิลปิ น
สมัครเล่นในช่ วงของวันหยุดสุ ดสัปดาห์ อีกทั/งร้านค้ารถเข็นหรื อ “ยะไต” ร้านอาหารริ มทางราคาย่อมเยาเป็ นที)
นิ ยมของชาวญี) ปุ่น ทั/งร้านราเมน หรื อร้ านสาเก เล็ก ๆ ที) เปิ ดให้บริ การตั/งแต่หัวคํ)าจนถึง ตี 2 ซึ) งจะมีลูกค้าแวะ
เวียนมาใช้บริ การอย่างต่อเนื)อง
*** เพื)อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื/อกลางวันและคํ)าอิสระตามอัธยาศัย...
ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองฟุกโุ อกะ ***

ทีพ. กั

HOTEL AZ FUKUOKA หรือระดับเทียบเท่ า

วันทีส. ี.

ฟุกโุ อกะ – อิสระช้ อปปิJ งหรือเลือกท่ องเทีย. วตามอัธยาศัย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที.ห้องอาหารของโรงแรม (()
(อาหารเช้ า/ – / –)
ท่ านสามารถนั.งรถไฟเพือ. ไปยังสถานที.ต่างๆ ได้ อย่ างสะดวก (ไม่ รวมค่ ารถไฟ) อาทิเช่ น
DUTY FREE - ช้อปปิ/ งสิ นค้าเครื) องสําอาง อาหารเสริ ม เครื) องประดับคุณภาพดีที)ร้านค้าปลอดภาษี
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ศาลเจ้ าคูชิดะ - เป็ นหนึ)งในศาลเจ้าที)เก่าแก่ที)สุดแห่ งหนึ) งของเมืองฟูกุโอกะ วิหารภายในศาลเจ้าหลังแรกถูกสร้าง
ขึ/นตั/งแต่ค.ศ.757 โดยจักรพรรดิโคเคน (KOKEN) ให้เป็ นศาลเจ้าของเทพโอคุชิดะ ซามะ ในศาสนาชิ นโตซึ) งเชื) อ
กันว่าจะได้ขอพรเกี) ยวกับการมีอายุยืนยาว สุ ขภาพแข็งแรงและประสบความสําเร็ จในธุ รกิ จ และถ้ามาในช่ วง
กลางเดือนกรกฎาคมศาลเจ้าคูชิดะเป็ นศูนย์กลางของงานเทศกาลฮากาตะ กิออน (HAKATA GION FESTIVAL)
ซึ) งเป็ นงานใหญ่ที)สุดของเมืองฟูกโุ อกะ
คาแนลซิตีJ - แหล่งช้อปปิ/ งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกโุ อกะ ที)เพียบพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุก
ธี มปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน อาทิ H&M, ONISUKA TIGER, UNIQLO, ร้าน 100
เยน เป็ นต้น ท่ านสามารถเลื อก “ชมและซืJ อ” สิ นค้ามากมายในราคาที) น่าพอใจตามอัธยาศัย และบนชั/น 5 มี
RAMEN STADIUM ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกทานราเม็งสูตรต่างๆ ตามแบบฉบับที)ชอบได้ตามอัธยาศัย
เทนจิน ช้ อปปิJ งมอลล์ - ย่านช้อปปิ/ งที)มีชื)อเสี ยงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ/ งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ๆมากมาย
ทั/งห้างอิเซตัน มิตสึ โคชิ รวมทั/งร้านค้าใต้ดินมากมาย “ชมและซืJอ” สิ นค้ามากมาย อาทิเช่น เครื) องใช้ไฟฟ้ า, กล้อง
ถ่ายรู ป, MP-3, WALKMAN, CD-Player, คอมพิวเตอร์ , NOTE BOOK, นาฬิกา, เสื/ อผ้า และเครื) องสําอาง เป็ น
ต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ถนนหลายๆสายในย่านนี/ถกู จัดให้มีการแสดงดนตรี ผลงานทางศิลปะของศิลปิ น
สมัครเล่นในช่ วงของวันหยุดสุ ดสัปดาห์ อีกทั/งร้านค้ารถเข็นหรื อ “ยะไต” ร้านอาหารริ มทางราคาย่อมเยาเป็ นที)
นิ ยมของชาวญี) ปุ่น ทั/งร้านราเมน หรื อร้ านสาเก เล็ก ๆ ที) เปิ ดให้บริ การตั/งแต่หัวคํ)าจนถึง ตี 2 ซึ) งจะมีลูกค้าแวะ
เวียนมาใช้บริ การอย่างต่อเนื)อง
*** เพื)อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื/อกลางวันและคํ)าอิสระตามอัธยาศัย...
ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองฟุกโุ อกะ ***

ทีพ. กั

HOTEL AZ FUKUOKA หรือระดับเทียบเท่ า

วันทีห. ้ า

เอออนพลาซ่ า – สนามบินฟุกโุ อกะ – สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที.ห้องอาหารของโรงแรม (4)
(อาหารเช้ า/ –/ –)
จากนั/นนําท่านช้อปปิ/ ง “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั/นนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิ กา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื/ อผ้า เป็ นต้น รวมทั/ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซืJอ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกโุ อกะ”
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที.ยวบินที. LJ 224
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี เพื)อเปลี)ยนเครื) องและเดินทางสู่สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดย สายการบิน JIN AIR (LJ) เที.ยวบินที. LJ 001
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

47.PK น.
42.7K น.
19.55 น.
23.35 น.

*******************************************
*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย. นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื.องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทัJงนีจJ ะขึนJ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ ***

โปรดทราบเงือ. นไขต่ างๆ ดังนีJ :
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4)

โรงแรมที.พักที.ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 4KK% ซึ. งโรงแรมที.พัก อาจมีการเปลี.ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับ
เดียวกัน ทางบริษทั จะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 4–( วัน พร้ อมทัJงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) สํ าหรั บโรงแรมที.ญี.ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสํ าหรั บ 3 ท่ าน (เตียงคู่+เตียงเสริ ม) ซึ. งท่ านอาจจะ
ต้ องพักเป็ น ห้ องที.นอน 2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่ เพียง 1 เตียง
(เตียงใหญ่ 4 เตียง) สํ าหรับนอน 2 ท่ านเท่ านัJน และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษัทขออนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน
แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

อัตราค่ าบริการ
เดินทางวันที. (4 พ.ค.-7 มิ.ย. 23

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ P-( ท่ าน
ขอสงวนสิ ทธิpสําหรับโปรแกรมโปรโมชั.น ไม่ มีราคาเด็ก
พักเดีย. วเพิม.

q,3KK.-

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัวq เครื) องบินไป–กลับตามเส้นทางที)ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลือ. นวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหาร ตามที)ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที)ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที)พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ H ท่าน
ตามโรงแรมที)ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนําเที)ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที)มี
7. นํ/าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน JIN AIR

ขาไปและขากลับท่านละ 45 กก.
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ)นนําท่านท่องเที)ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ/นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 200,KKK บาท
(เงือ. นไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี. ริษัทได้ ทาํ ไว้ )

43,333.-

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื) องดื)มที)สง)ั เพิ)มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสั)งเพิ)ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ)มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ P,KKK เยน ตลอดทริป ต่ อ 4 ท่ าน
3. ค่ าภาษี มูลค่ าเพิ.ม 7% และภาษีหั ก ณ ที.จ่า ย 3% (กรณี ออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการใบกํากับภาษี)
4. ค่านํ/าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที)หนักเกินสายการบินกําหนด
(ปกติ 45 กก.)
5. ค่าวีซ่าสําหรั บพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที)ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 4)พาสปอร์ต H)ใบประจําตัวคนต่างด้าว t)
ใบสํา คัญ ถิ) น ที) อ ยู่ G)สํา เนาทะเบี ย นบ้า น 5)สมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ประเภทออมทรัพย์ V)รู ปถ่ายสี H นิ/ว H รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการยื)นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ ายค่าบริ ก ารต่างหาก (สําหรั บ
หนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทําเรื) องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน) วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าํ ระ
ด้วยตนเอง)

เงือ. นไขการจองและการให้ บริการ

1. ในการจองครั/งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชําระทัJงหมด
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2. ส่ วนที)เหลือชําระก่อนเดินทาง (K วัน กรณี ที)ไม่ชาํ ระเงินส่ วนที)เหลือตามเวลาที)กาํ หนด ขอสงวนสิ ทธิu ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมี ผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื) อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อี เมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที) ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื) อของผู ้
เดินทางที)สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
หมายเหตุ
– กรุ ณาส่งแฟกซ์สาํ เนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื)อพนักงานขายที)ติดต่อด้วยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202
– ส่งสําเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที)ฝ่ายขายหรื อทางโทรสาร
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื) องจากเป็ นราคาตัวq เครื) องบินโปรโมชัน) เมื)อจองทัวร์ ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื)อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และ กรณี ที)กองตรวจคนเข้าเมืองทั/งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที)ระบุไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิuที)จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั/งสิ/ น รวมถึง เมื)อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการ
หนึ)งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิuไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั/งสิ/น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิu ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที)จาํ นวนผูเ้ ดินทางตํ)ากว่า t5 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที)ยวบิน ราคาและรายการท่องเที)ยว สามารถเปลี)ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า V เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื)อท่องเที)ยวเท่านั/น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิuไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั/งสิ/น อันเนื)องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดําเนินการประสานงานเพื)อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิu ไม่คืนเงิน ในกรณี ที)ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที)ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื/อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิuไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ) งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที)เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที)ยวเอง
7. เมื)อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั/งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื)อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที)ได้ระบุ
ไว้แล้วทั/งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิpเฉพาะลูกค้ าทีม. วี ตั ถุประสงค์ เพือ. การท่ องเทีย. วเท่ านัJน
เรื.อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี.ปุ่นให้ กบั คนไทยเริ.มบังคับใช้ ในวันที. 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี)ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี)ปุ่นให้กบั คนไทยที)มีวตั ถุประสงค์เพื)อการพํานักระยะสั/นในประเทศญี)ปุ่น ได้ประกาศเริ) ม
บังคับใช้ในวันที) 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี)ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ นื) ประสงค์จะพํานักในประเทศญี)ปุ่นเกิน 15 วัน
หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื)นๆ จะต้องยืน) ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขัJนตอนการตรวจเข้ าเมืองเพือ. ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี.ปนุ่ มีดงั ต่อไปนีJ
4. ตัวq เครื) องบินขาออกจากประเทศญี)ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ) งที)ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที)อาจเกิดขึ/นในระหว่างที)พาํ นักในประเทศญี)ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
t. ชื)อ ที)อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที)พาํ นักในประเทศญี)ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื)นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
G. กําหนดการเดินทางระหว่างที)พาํ นักในประเทศญี)ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
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คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี.ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป. ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า V เดือนขึ/นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที)จะกระทําในประเทศญี)ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ) งที)ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั/น
3. ในขั/นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี)ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี)ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติที)จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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