
 

 

รหัสทัวร B2B1903289 
ทัวรญี่ปุ�น KYUSHU HUIS TEN BOSCH NEW YEAR  
6 วัน 4 คืน (TG) 
คิวช ูซาเซโบะ สวนสนุกเฮาสเทนบอช นางาซากิ สวนสันติภาพ ซากะ ศาลเจายูโตคุอินาริ เบปปุ  

บอน้ําจิโกก ุเมกรุิ หมูบานยูฟุอิน โทซุ พรีเมียม เอาทเล็ท ฟารมสตรอวเบอรรี ศาลเจาดาไซฟุ  

ชอปปم�งคาแนลซิต้ี  

ชมเทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 01.00 - 08.10) 

22.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

วันที ่2 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - ซาเซโบะ - สวนสนุกเฮาสเทนบอช - เทศกาลประดับไฟ 
Kingdom of Light 

01.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
TG648 
(สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�นหาก
ฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 ไกดจะพาทุกทานไปข้ึนรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกบัรบกวนปรับนาฬิกาของ
ทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึง่เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง เพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา ออกเดินทางสูเมืองซาเซโบะ เมืองแหงจุดหมายปลายทางที่นักทองเท่ียว
นิยมเดินทางมากันรวมถึงสวนสนุกเฮาเทนบอช ที่เปนจุดหมายหลักๆของนักทองเที่ยว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 

เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนด ของประเทศญี่ปุ�น ท่ีรวมสถาปตยกรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรมขนานแทของชาวฮอลแลนดและดัชทรวมไวดวยกัน พรอมสนุกสนานต่ืนเตน
กับส่ิงอํานวยความสะดวกนานัปการ ทานสามารถถายรูปกบับรรยากาศรอบๆ ไดอยาง
สนุกสนาน ท้ังกังหันแบบฮอลแลนด ทุงดอกไม ตางๆ ไมวาจะเปนทุงดอกทิวลิป, ทุง
ดอกกุหลาบ, หรือแมกระท่ังลองเรือชมบรรยากาศของเฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ 
หรือทานที่ชอบความต่ืนเตนเชิญท่ี โรงภาพยนตร และสวนสนุกแบบตะวันตก เชน 



 

 

HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ําทวมใหญ ฟ�าผาท่ีทําไดเหมือนจริง
อยางนาทึ่ง พรอมชมทวิทัศนอันสวยงามของเมืองน้ี FUTURE CAST THEATER 
GRAND ODYSSEY ใหทานรวมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตรการตอสูสุดยิ่งใหญ
นอกอวกาศท่ีมีทานเปนดารานําแสดงดวย รับรองไดเลยวาทานจะประทับใจไปอีกนาน 
ไฮไลน...สัมผัสประสบการณ เทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ
ภายในสวนสนุก ซึ่งทุกปจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายลานดวง และบางจุดยังมกีาร
จัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟ 
จนเรียกไดวาเปนอาณาจักรแหงแสงเลยทีเดียว 
* เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมบีริการอาหารค่ํา * 
** หมายเหตุ : สําหรับเฮาสเทนบอช ทางบริษัทฯ ไดรวมคาเขาชมสถานทีแ่ละเครื่อง
เลนเฉพาะชนิดท่ีระบุอยูในเงื่อนไขของบัตรเขาเรียบรอยแลว** 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือ
เทียบเทา 

วันที ่3 นางาซากิ - อะตอมมิคบอมบ - สวนสันติภาพ - ซากะ - ศาลเจายูโตคุอินาร ิ-เบปปุ - 
แชน้ําแรธรรมชาติ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อะตอมมิคบอมบ ชมอาคารพิพิธภัณฑ ส่ิงกอสรางที่ถูกระเบิดในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 เกิดขึ้นในวันที ่9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรกัษไวใหคนรุนหลังไดดูเปน
อนุสรณ นําทานชมภาพเหตุการณภายหลังสงครามท่ีกอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญ
หลวงตอประเทศญีปุ่�น 



 

 

 สวนสันติภาพ ที่สรางขึ้นเพ่ือเปนท่ีระลึกถึงเหตุการณสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เรียกวา 
“สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรียที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงความโหดรายของ
สงครามท่ีผานมาและการมองใหเห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเปนที่มาแหงความสงบ
รมรืน่ตอไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางสูเมืองซากะ ชมศาลเจายูโตคอิุนาริ ศาลเจาใหญแหงเมืองซากะ และยังเปน 1 

ใน 3 ศาลเจาที่ใหญและสําคัญที่สุดในญี่ปุ�นรองจากศาลเจาฟุชิมิอินาริแหงเมืองเกียวโต
, ศาลเจาคะซะมิแหงเมืองอิบารากิ ลกัษณะการสรางของศาลเจาแหงน้ีจะเหมือนการ
ผสมรวมลักษณะวัดนํ้าใสบวกกบัศาลเจาฟูจิมิอินาริแหงเมืองโตเกียวรวมกัน ใหทานได
อิสระเพลิดเพลินกับการขอพรและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันออกเดินทางสูเมืองเบป
ปุ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEPPUWAN HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันที่ 4 บอน้ําจิโกก ุเมกรุิ (ชม 2 บอ) - หมูบานยูฟุอิน - โทซ ุพรีเมียม เอาทเล็ท -  

ฟุกุโอกะ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 บอน้ําจิโกก ุเมกรุิ ซึ่งประกอบไปดวยบอน้ําแรสีสันแปลกตาทั้งหมด 8 บอ (ไกดจะพา
ทานชมเพียง 2 บอ) ที่เกิดจากการรังสรรคขึ้นโดยธรรมชาติแตละบอมีความรอนสูงเกิน
กวา 100 องศาเซลเซียส ดวยสีสันและความรอนชนิดที่มนุษยธรรมดาไมอาจลงไป
สัมผัสได จึงถกูกลาวขานวาเปนเสมือน “บอน้ํา แรนรก” ดังน้ัน ที่น่ีจึงมีตัวมาสคอตเปน
ยมทูตนอยคอยใหการตอนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แหงน้ี 

 หมูบานยูฟุอิน เปนหมูบานเล็กๆท่ีอยูในจังหวัดโออิตะหางจากเมืองบอน้ํารอนเบปปุ
ประมาณ10 กโิลเมตร หมูบานแหงน้ีเปนหมูบานหัตถกรรม และยังเปนท่ีรวบรวมแบบ
บานตางๆในประเทศญี่ปุ�นที่มีอายุต้ังแต 120-180 ปมารวมไว ที่น่ีจึงจัดไดวาเปน
พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดตลอดท้ังป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 โทซ ุพรีเมียม เอาทเล็ท เปนชอปปم�งมอลล ท่ีมีตนแบบมาจากเมืองท่ีสวยงามทางตอน

ใตของรัฐแคลิฟอรเนียท่ีมีอากาศสดช่ืนแจมใสและมีแสงแดดสองสวาง มีทั้งแบรนดใน
ประเทศและแบรนดตางประเทศที่มาดําเนินกจิการเองโดยตรงกวา 150 ราน มีศูนย
อาหารและรานอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศที่โลงสบายทําใหเดินเลนไดท้ังวันเลย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

  

วันที่ 5 ฟารมสตรอวเบอรร ี- ศาลเจาดาไซฟุ - รานจําหนายของฝาก - ชอปปم�งคาแนลซิต้ี - ช
อปปم�งยานเทนจิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ฟารมสตรอวเบอรร ีใหทานไดเพลิดเพลินการเก็บสตรอวเบอรรีจากตนในไรสตรอว

เบอรรี ของชาวญี่ปุ�นทีม่ีการปลูกอยางพิถีพิถนัและไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทกุขั้นตอน ทําใหผลของสตรอวเบอรรีน้ันมีขนาดใหญ สีแดงสด และ
รสชาติหวานกวาบานเราหลายเทา 

 เดินทางสู ศาลเจาแหงตํานานปราชญคนสําคนของญี่ปุ�น ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ คือ
ศาลเจาที่ต้ังอยูในดาไซฟุ ซึ่งเคยเปนท่ีทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชกิุเซ็นใน
ศตวรรษที่ 7 เมื่อป 901 รัฐมนตรีฝ�ายซาย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no 
Tokihara) ไดวางแผนเพ่ือทําใหคูแขงของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no 
Michizane) ถกูลดขัน้ลงจากตําแหนงในช้ันศาลกลายเปนขาราชการช้ันผูนอยประจําท่ี
ดาไซฟุ หลังจากน้ันซุกะวะระจบชีวิตลงที่น่ันและถูกฝงอยูที่น่ีในฐานะเทพผูคุมครอง 
นอกจากน้ีเขายังเปนที่รูจักกันดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู การอุทิศตนและโชคลาภ 
ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผูคนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา 700,000 คนตอ
ป อีกทั้งยังไดรับความนิยมอยางยิ่งในหมูนักเรียนท่ีกําลังเตรียมสอบ ท่ีผูคนพากันมา
สักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดานการเรียนการศึกษา ทั้งสองฝم�งถนนท่ีเดินเขาบริเวณ
ศาลเจายังเต็มไปดวยรานคาขายของท่ีระลึก และขนมข้ึนช่ือตามตํานาน อุเมะกาเอะโม
จิ รวมท้ังสตารบัคสที่ตกแตงไดสวยงามติดอันดับโลก 

 ชอปปم�ง รานจําหนายของฝาก ท่ีรวบรวมสินคาช้ันนําตางๆไวมากมาย ไมวาจะเปน
เคร่ืองใชไฟฟ�า หรือของใชในชีวติประจําวันของคนญี่ปุ�นรวมถึงเคร่ืองสําอางคตางๆ 



 

 

 ชอปปم�งคาแนลซิต้ี เปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญที่ต้ังอยูใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และราย
ลอมไปดวยลําคลอง ภายในมีรานคามากมาย โดยเฉพาะสินคาแบรนดเนม ภัตตาคาร 
โรงภาพยนตร โรงแรม โรงละครเวท ีนอกจากน้ีในชวงเทศกาลตางๆ ก็จะมกีารประดบั
ไฟดูสวยงาม ดังน้ันจึงมีนักทองเที่ยวนิยมมาที่น่ีอยูเสมอ 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ชอปปم�งยานการคาที่มช่ืีอเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือ

ของท่ีระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย และเครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา
แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  

(TG649 / 11.40 - 15.40) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ 
11.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG649  

สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 27 ธ.ค.62-01 
ม.ค.63 65,900 65,900 63,900 15,000.

- 55,900 
วันที่ 30 ธ.ค.-04 ม.ค.
63 65,900 65,900 63,900 15,000.

- 55,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 



 

 

 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง



 

 

รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


