นาโดย คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช
ฮิราโดะ – อุนเซน – ชิมาบาระ – นางาซากิ – ซางะ – ฟุ กโุ อกะ

บาท / ท่าน
1 - 6 เมษายน 2561
6 วัน 4 คืน
Tel: 02-129-3500
Fax: 021293505
E-mail: aatravelservice@hotmail.com
AATravelService

ทัวรแสวงบุญ ณ ประเทศญีป
่ น
ุ
1 - 6 เม.ย. 2561 / 6 วัน 4 คืน
เดินทางโดยการบินไทย

ฮิราโดะ — อุนเซน — ชิมาบาระ — นางาซากิ — ซางะ — ฟุกโุ อกะ
1 เม.ย. 2561
2 เม.ย. 2561
6 เม.ย. 2561

22.00 น. สนามบินสุวรรณภู มิ
TG 648
BKK—FUK
00.50 - 08.00 น.
TG 649
FUK—BKK
11.35 - 14.55 น.

ชําระม ัดจําท่านละ 20,000.- บาท ก่อนว ันที 8 มี.ค.61 (สว่ นทีเหลือชําระก่อนว ันที 15 มี.ค.61)

รายการทัวร์

วันที
เม.ย.
เม.ย.

. น. พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

เทียง

เย็น

—

—

—

—

—

BKK — FUK — HIRADO

กรุงเทพมหานคร — สนามบิ นฟุกโุ อกะ — ศาลเจ้าดาไซฟุ —
โบสถ์ทาบิ ระ — โบสถ์โฮกิ
เข้าพักโรงแรม Yukai Resort Ranpu หรือเทียบเท่า

. เม.ย.

อาหาร

—

HIRADO — OMURA — UNZEN

โบสถ์ฮิโมซาชิ — สวนโอมูระ — Dolphin Watching
เข้าพักโรงแรม Unzen Sky Hotel หรือเทียบเท่า

0 เม.ย.

UNZEN — SHIMABARA — NAGASAKI

บ่อนรกอุนเซ็น — โบสถ์ชิมาบาระ — ปราสาทชิ มาบาระ
— หมู่บ้านปลาคาร์ฟ — โบสถ์โออุระเทนชูโด — Glover Park
เข้าพักโรงแรม ANA Crowne Plaza Nagasaki หรือเทียบเท่า

เม.ย.

NAGASAKI — SAGA — FUKUOKA

โบสถ์นากามาจิ — อาสนวิ หารอุราคามิ เทนชูโด
— สวนสันติ ภาพนางาซากิ — ศาลเจ้ายุโทคุ อิ นาริ
— ช้อปปิ; งย่านเทนจิ น
เข้าพักโรงแรม ARK Royal Hotel Fukuoka หรือเทียบเท่า

เม.ย.

FUK—
FUK—BKK

สนามบิ นฟุกโุ อกะ—กรุงเทพมหานคร

นาโดย คุณพ่อ ไพบูลย์ อุดมเดช

1 – 6 เมษายน 2561 (6 วัน 4 คื น)

ฮิราโดะ – อุนเซน – ชิมาบาระ – นางาซากิ – ซางะ – ฟุกุโอกะ
กาหนดการเดินทาง:

วั นอาทิ ตย์ ท่ี 1 เม.ย. 2561 (1) กรุงเทพฯ
22.00 น.

พร้อมคณะที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย พบเจ้าหน้าที่ของ
บริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้ เครือ่ ง

วั นจั นทร์ ที่ 2 เม.ย. 2561 (2) กรุงเทพฯ – ฟุ กุโอกะ – นางาซากิ (ฮิ ราโดะ)

01.00 น.

ออกเดิ นทางสู่ จังหวัดฟุกโุ อกะ (ประเทศญี่ปน)
ุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 648

08.00 น.

เดิ นทางถึง สนามบิ นฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ จังหวัดฟุกโุ อกะ (Fukuoka) เมืองเล็กๆ ของ
ดินแดนอาทิตย์อุทยั ที่ใครได้ไปสัมผัสแล้ว จะหลงใหลในเสน่ ห์ของเมืองนี้ ถึงแม้เมืองจะเต็มไป
ด้วยตึก สูง แต่ก็แฝงกลิน่ อายของวัฒนธรรมโบราณอันเงียบสงบ เมืองฟุ กุโอกะได้รบั การจัด
อันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็ นเมืองทีน่ ่ าอยู่ทส่ี ุดในเอเชีย หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าชม ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu) สร้าง
ขึ้น ในปี ค.ศ. 905 เพื่อ อุ ทิศ แด่ ท่า นสุ ก าวาระ มิจ ิซะเนะ ซึ่ง เป็ น ทัง้ ศิล ปิ นด้า นวรรณคดีจ ีน
นักวิชาการ และนักการเมืองสมัยเฮอัน โดยท่านได้รบั การยกย่องให้เป็ นเทพเจ้าแห่งภูมปิ ญั ญา
ปจั จุบนั ศาลเจ้าแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมงานศิลปะชิ้นเยี่ยมไว้มากมาย อีกทัง้ นักเรียนนักศึกษา
จานวนมากนิยมมาบนบานทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้เพื่อขอให้สอบผ่าน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่เมืองฮิ ราโดะ (Hirado) ซึง่ ในอดีตประมาณ 400 ปีก่อน เคยเจริญรุ่งเรืองด้วย
การค้ากับฮอลแลนด์ ปจั จุบนั ยังคงหลงเหลือกลิน่ อายของสมัยก่อนอยู่ ทาให้ทุกแห่งในเมืองนี้
เต็มไปด้วยบรรยากาศทีผ่ สมผสานกันระหว่างความเป็ นตะวันตกและตะวันออก นาท่านร่วมพิธ ี
บูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์ทาบิ ระ (Tabira Church) โบสถ์สไตล์โรมาเนสก์อนั สง่างาม ก่อด้วย
อิฐแดง สร้างจากน้ าพักน้ าแรงของเหล่าศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ถูกออกแบบโดย คุณ โยสุเคะ
เทะซึ คาว่ า (Yosuke Tetsukawa) สถาปนิกที่มชี ่อื เสียงในการออกแบบโบสถ์ต่างๆ ใน
จังหวัดนางาซากิ โบสถ์แห่งนี้ใช้เวลาสร้างกว่า 2 ปี และสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1917 จากนัน้ นา
ท่านชมโบสถ์โฮกิ (Hoki Church) โบสถ์แห่งนี้สร้างใน ค.ศ. 1898 สร้างสไตล์แบบอังกฤษ
ซึง่ เป็ นโบสถ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดของฮิราโดะ โบสถ์แห่งนี้ใช้หนิ เป็ นฐานราก โครงสร้างเป็ นไม้ ตัวตึก
เป็นอิฐแดง มีหลังคา ประตูและกระจกรูปโค้ง

คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าที่พกั โรงแรม Yukai Resort Hotel Ranpu หรือระดับเทียบเท่ า

วั นอั งคารที่ 3 เม.ย. 2561 (3) ฮิ ร าโดะ – โอมูร ะ – อุ นเซน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่าน ร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์ฮิโมซาชิ (Himosashi Church) บาทหลวงชาวเปรู
ผูเ้ ผยแผ่ศาสนาของนิกายปารีสมิชชันเดิ
่ นทางมายังฮิราโดะในปี ค.ศ.1873 และก่อสร้างโบสถ์
ชัวคราวขึ
่
น้ โบสถ์ปจั จุบนั เริม่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1927 และสร้างเสร็จใน 2 ปี ให้หลัง เป็ นวิหาร
สไตล์โรมาเนสก์ทโ่ี ดดเด่นแห่งหนึ่งในเอเชีย จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมืองโอมูระ(Omura) เพื่อให้
ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมดอกซากุระที่ สวนโอมูระ (Omura Park) ทีน่ ่ีมซี ากุระประมาณ
2000 ต้นและมีมากกว่า 21 สายพันธุ์

เที่ยง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านสู่เมืองชิ มาบาระตอนใต้ (Shimabara) เพื่อชมปลาโลมา(Dolphin Watching) ทีน่ ่ีม ี
ปลาโลมาประมาณ 300 ตัว ซึง่ อาศัยอยู่ในทะเลระหว่างคาบสมุทรชิมาบาระและคาบสมุทรอะมาคุ
สะ ท่านสามารถเห็นปลาโลมาได้อย่างใกล้ชดิ จนคุณแทบสามารถจะสัมผัสปลาโลมาได้

เย็น

ออกเดินทางต่อสู่เมืองอุนเซน(Unzen) เป็ นเมืองน้ าพุรอ้ นทีอ่ ยู่ใต้เมืองนางาซากิ แต่เดิมสร้าง
ขึน้ เพื่อเป็ นเมืองแห่งวัด แต่ในยุคสมัยเมจิได้เริม่ มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็ นเมืองพักตากอากาศ
สาหรับชาวตะวันตก เมืองนี้หอ้ มล้อมไปด้วยน้ าพุรอ้ นจานวนมาก ทาให้เมืองนี้ปกคลุมไปด้วย
หมอกควัน ไอร้อนและกลิน่ กามะถัน

คา่

นาท่ านเข้าพักที่ โรงแรม Unzen Sky Hotel หรือระดับเที ยบเท่ า และรับประทานอาหารค่า
ณ โรงแรมทีพ่ กั

วั นพุ ธที่ 4 เม.ย 2561 (4) อุ นเซน – ชิ มาบาระ – นางาซากิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชมบ่อน้าพุนรกอุนเซน(Unzen Onsen) คาว่า “Jigoku” ในภาษาญี่ป่นุ แปลว่า“นรก”
จึงเป็ นทีม่ าของชื่อ “นรกอุนเซ็น” ทีน่ ่ีมบี ่อน้าพุรอ้ นนรกนี่มากกว่า 30 หลุม อุนเซ็นจิโกคุ เป็ น
บ่อน้ าพุรอ้ นทีม่ อี ุณหภูมสิ ูงมากและมีกลิน่ กามะถันค่อนข้างแรง ในอดีตเป็ นสถานที่ทใ่ี ช้สาหรับ
ประหารชีวติ กลุ่มกบฏศาสนาคริสต์ บ่อนรกแห่งนี้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติอุนเซ็น ซึง่ ปกคลุม
ด้วยต้นไม้มธี รรมชาติทย่ี งั คงความสมบูรณ์และสวยงาม จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองชิ มา
บาระ(Shimabara) เพื่อ น าท่ า นร่ ว มประกอบพิธ ีบู ช าขอบพระคุ ณ ณ โบสถ์ ชิ มาบาระ
(Shimabara Church) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1932 เพื่ออุทศิ ให้แด่มาร์ตยี ์ ในช่วงการ
ก่อกบฏชิมาบาระ โดยโบสถ์แห่งนี้ได้สร้างขึน้ ใหม่ในปี ค.ศ. 1997 เป็ นโบสถ์อาคารโดมรูปแปด
เหลีย่ มขนาดใหญ่ จากนัน้ นาท่านชม ปราสาทชิ มาบาระ(Shimabara Castle) เป็ นปราสาทสี
ขาวขนาดใหญ่ก่อสร้างในสมัยยุคเอโดะตอนต้น (Edo) เพื่อเป็ นทีอ่ ยู่ของผูค้ รองแขว้นนี้ แต่ว่าก็
ถูกทาลายลงในสมัยเมจิ(Meji) แล้วก็สร้างขึน้ ใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1964 โดยใช่คอนกรีตในการสร้าง

แทนการใช้หนิ และมีการก่อสร้างอีกหลายอาคาร ซึ่งภายในอาคารมีการจัดแสดงสิง่ ของที่
หลงเหลือจากซากปราสาท อาทิ อาวุธ ชุดเกาะ และศิลปะต่างๆ
เที่ยง

รับประทานอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย

บ่าย

นาท่านชมหมู่บ้านปลาคาร์ฟ (Swimming Crap Village) จะอยู่ทางตอนใต้ของปราสาทชิมา
บาระ หมู่บา้ นนี้จะมีคูน้ าอยู่ตามถนน และท่านก็จะเห็นปลาคาร์ฟสีสนั สดใสมากกว่า 1,500 ตัว
เวียนว่ายอยู่ใน น้ าที่ใสสะอาดซึ่งไหลมาจากแหล่งน้ าพุธรรมชาติ จากนัน้ นาท่านสู่ตวั เมืองนา
งาซากิ (Nagasaki) เป็ นจังหวัดที่มแี หล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะวัฒนธรรม เนื่องจากเป็ นเมืองสาคัญของญี่ปุ่น ที่ได้รบั เอาวัฒนธรรมจากทัง้ ยุโรปและจีน
มาผสมผสานกันเอาไว้ จนเกิดเป็นชุมชนชาวต่างชาติ เช่น ไชน่าทาวน์
จากนัน้ นาท่ านเข้าพักที่ โรงแรม ANA Crowne Plaza Nagasaki Glover Hill หรือระดับ
เทียบเท่า
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ชมโบสถ์โออุระเทนชูโด (Ouratenchudo) ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมค่า
เข้าชม) อาสนวิหารแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1865 เพื่อเป็ นการระลึกถึงมิชชันนารี
่
และ ชาว
ญี่ปุ่ น ที่นั บ ถือ ศาสนาคริส ต์ ท่ีถู ก ตรึง กางเขน (มาร์ตีร์)ทัง้ 26 ท่ า น เนื่ อ งจากในสมัย เอโดะ
ทางการญี่ปุ่นนัน้ กลัวการโค่นล้มอานาจ จากชาวญี่ปุ่นที่หนั ไปนับถือศาสนาคริสต์จงึ มีการจับ
และตรึงกางเขน โบสถ์น้ีเป็ นสถาปตั ยกรรมแบบโกธิคที่เก่าแก่ท่สี ุดในญี่ปุ่น ไปภายในโบสถ์ม ี
ภาพกระจกสีทส่ี วยงามอยู่ดว้ ย จากนัน้ ท่านสามารถเข้าชม โกลเวอร์ Glover garden (ไม่รวม
ค่ า เข้า ชม) ภายในสวนแห่ ง นี้ ม ีก ลุ่ ม อาคารสไตล์ต ะวัน ตก 9 หลัง ซึ่ง เป็ น บ้า นของพ่ อ ค้า
ชาวต่างชาติท่ขี า้ มมาอยู่ในเมืองนางาซากิ จากจุดบนเนินเขานี้สามารถมองไปยังท่าเรือและตัว
เมืองนางาซากิได้ บ้านพักตบแต่งทีห่ รูหราและมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ประจาวัน และภายใน
สวนนี้ยงั มีดอกไม้นานาพันธุท์ เ่ี บ่งบานตามฤดูกาล นอกจากนี้ยงั มีรา้ นกาแฟและร้านขายของที่
ระลึก

คา่

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั

วั นพฤหั สบดี ที่ 5 เมษายน 2561 (5) นางาซากิ – ซางะ – ฟุ กุโอกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านร่วมประกอบพิธมี สิ ซาขอบพระคุณ ณ โบสถ์นาคามาชิ (Nakamachi Church) โบสถ์
แห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1896 สร้างโดยใช้เงินบริจาคจากคนฝรังเศสที
่
่ เพื่อราลึกถึง
วันครบรอบ 330 ปีของการเสียชีวติ ของมาร์ตรี ์ 26 คนและเพื่ออุทศิ แด่พระแม่มารีย์ ต่อมาในปี
ค.ศ 1945 โบสถ์น้ถี ูกทาลายด้วยระเบิดปรมาณู แล้วถูกสร้างขึน้ ใหม่โดยนักบวชในปี ค.ศ. 1951
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ อาสนวิ หารอุราคามิ เทนชูโด หรือ อาสนวิ หารพระ แม่มารีอา
(Urakami Tenshudo Cathedral) โบสถ์โรมันคาทอลิกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในญี่ป่นุ อยู่ห่างจากสวน
สันติภาพประมาณ 400 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1925 แต่ทเ่ี ห็นในปจั จุบนั นัน้ ได้สร้างขึน้ มา
ใหม่เมื่อปี ค.ศ.1959 ซึ่งโบสถ์เก่านัน้ ได้ถูกอานุ ภาพของระเบิดปรมาณูท่ตี กห่างไป ไม่ถงึ สิบ
เมตรทาลายไปจนหมด ผู้รเิ ริม่ ให้สร้างอาสนวิหารแห่งนี้ คือ คุณพ่อฟรังซีน อาสนวิหารแห่งนี้
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ เป็ นมรดกทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น จากนัน้ นาท่านชมสวน
สันติ ภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park)ที่มนี ้ าพุแห่งสันติภาพอยู่ตรงทางเข้า สร้างขึน้
เพื่อ ร าลึก เหยื่อ ระเบิด ปรมาณู ท่ีก ระหายน้ า จนเสีย ชีว ิต มองเห็น อนุ ส าวรีย์ข นาดใหญ่ ต ัง้
ั ้ ้ชาย มือขวาชี้ขน้ึ ไปบนฟ้า สื่อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิด
ตระหง่านเป็ นรูปปนผู
ปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพ
ของชาวโลก หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองซางะ (Saga)

เที่ยง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านชมศาลเจ้ายุโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1688 เป็ นศาลเจ้า
นิกายชินโต ประจาตระกูลนาเบะชิมะ(Nabeshima clan) ผู้ปกครองเมืองซางะในสมัยเอโดะ
เป็นศาลเจ้าทีใ่ หญ่ดา้ นบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวทีส่ วยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ ยามทีด่ อกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ทีใ่ บไม้จะเปลีย่ นเป็ นสีสม้ แดง ส่วน
หน้าศาลเจ้าก็ยงั มีสะพานสีแดงคู่กบั แม่น้าสายเล็กๆ และศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นทีป่ ระทับของเทพเจ้า

ศักดิ ์สิทธิ ์ ที่ประชาชนต่ างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสาเร็จด้านธุรกิจ
และความปลอดภัย
เย็น

นาท่านเข้าพักที่โรงแรม ARA Royal Hotel Fukuoka หรือระดับเทียบเท่า
อิส ระให้ท่า นได้ช้อ ปปิ้ งที่ย่า นเทนจิ น(Tenjin) มีส ินค้า ให้เ ลือ กซื้อ หลากหลายชนิด เช่ น
เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า เสื้อ ผ้า แบรนเนมด์ หนัง สือ เครื่อ งส าอางค์ต่ างๆ รวมไปถึง ร้านอาหารอีก
มากมาย
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย

วั นศุ กร์ ที่ 6 เมษายน 2561 (6) ฟุ กุโอกะ – สนามบินฟุ กุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า
8.30 น.
11.35 น.
14.55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
เมือ่ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอะกะ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 649
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ฮิราโดะ – อุนเซน – ชิมาบาระ – นางาซากิ – ซางะ – ฟุกุโอกะ
กาหนดการเดินทาง : 1 – 6 เมษายน 2561
อ ัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

๋
่องบิน (บาท)
ราคารวมตัวเครื

59,900.8,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางจะต้องมี ผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าวบริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญานของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากท่านไม่ได้
รับการอนุญาติให้เข้า หรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อั ตราค่ าบริ ก ารนี้ร วม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – ฟุกโุ อกะ – กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบินไทย (TG)
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม ในกรณีทส่ี ายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่

อั ตราค่ าบริ ก ารนี้ ไม่ร วม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารของคนต่างชาติหรือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร – เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด โดยใบใหญ่ทโ่ี หลดเข้าใต้ทอ้ งเครือ่ งเกินกว่า
20 กิโลกรัม และกระเป๋าใบเล็กสําหรับถือขึน้ เครือ่ งเกินกว่า 7 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
5. ค่ารูดบัตรเครดิต Visa / Master คิด 2.5% และ AMEX คิด 3.5%

เงื่ อนไขการชาระเงิ น :
เพื่ อเป็ นการยื นยันการสารองที่ นัง่ กรุณ าชาระมัด จาท่ า นละ 20,000.- บาท ก่ อนวันที่ 8 มี นาคม
2561 และกรุณ าชาระส่ ว นที่ เหลื อชาระก่ อนวันที่ 15 มี นาคม 2561
ชื่อบัญชี “บริษัท เอเอ แทรเวิล เซอร์วิส จํา กัด ”
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาตลาดน้ อย) เลขที่บ ัญชี 154-3-05688-9 (กระแสรายวัน )

** หลั ง จากชาระเงิ น แล้ ว ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการคื น เงิ น ทั้ ง หมดไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ **

หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ย นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมืองโรคระบาด และสายการบิน ฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป้นสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ุ่น / การนํา
สิง่ ของผิด กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ทางได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมด หรือ
บางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
อัตราแลกเปลีย่ นของสกุลเงินเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้

บริ ษ ั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการ ทั ้ง นี้ ขึ้ นอยู่ ก ับ สภาวะอากาศ การเมื อ ง
โรคระบาด และสายการบิ น ราคาอาจเลี ่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม ทั ้ง นี้ ขึ้ นอยู่ ก ับ
อัต ราแลกเปลี่ ย นของสกุ ล เยน

โบสถ์นาคามาชิ (Nakamachi Church)

โบสถ์โฮกิ (Hoki Church)

โบสถ์ทาบิระ (Tabira Church)

โบสถ์ฮิโมซาชิ (Himosashi Church)

โบสถ์ชิมาบาระ (Shimabara Church)

หมู่บา้ นปลาคาร์ฟ

