
 

 

รหัสทัวร B2B1903177 
ทัวรญี่ปุ�น KYUSHU HUIS TEN BOSCH NEW YEAR 
6 วัน 4 คืน (TG) 
สวนสนุกเฮาสเทนบอช   สนุกสนานกบัเทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light 
หมูบานยูฟุอิน   ศาลเจายูโตคุอินาริ   เก็บสตรอวเบอรรี 
ชอปปم�งเทนจิน & คาแนลซิต้ี 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
  

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

22.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

วันที่ 2 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - ซาเซโบะ - สวนสนุกเฮาสเทนบอช - เทศกาลประดับ
ไฟ Kingdom of Light 

01.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

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

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG648 / 01.00 – 08.10) 
วนัที� �.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – ซาเซโบะ– สวนสนกุเฮ้าสเ์ทนบอช – เทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 
วนัที� �.  นางาซาก ิ– อะตอมมคิบอมบ ์– สวนสนัติภาพ – ซากะ – ศาลเจ้ายโูตคอุินาริ – เบปป ุ– แช่นํ �าแร่ธรรมชาต ิ
วนัที� �.  บ่อนํ �าจิโกก ุเมกริุ (ชม � บ่อ) – หมู่บ้านยฟูอุิน – โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ฟกุโุอกะ 
วนัที� �.  ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ร้านจําหนา่ยของฝาก – ช้อปปิ�งยา่นเทนจิน – ช้อปปิ�งคาแนลซิตี � 
วนัที� �.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG649  / 11.40 – 15.40) 

  ราคาเพียง 65,900.- 



 

 

 ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของ
ทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา ออกเดินทางสู เมืองซาเซโบะ เมืองแหงจุดหมายปลายทางที่
นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมากันรวมถึงสวนสนุกเฮาเทนบอช ที่เปนจุดหมายหลักๆของ
นักทองเที่ยว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 

เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนด ของประเทศญี่ปุ�น ที่รวมสถาปตยกรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรมขนานแทของชาวฮอลแลนดและดัชทรวมไวดวยกัน พรอมสนุกสนานต่ืนเตน
กับสิ่งอํานวยความสะดวกนานัปการ ทานสามารถถายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได
อยางสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด ทุงดอกไม ตางๆ ไมวาจะเปนทุงดอกทิวลิป, 
ทุงดอกกุหลาบ, หรือแมกระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮาสเทนบอชไดอยางสบาย
ใจ หรือทานที่ชอบความตื่นเตนเชิญที่ โรงภาพยนตร และสวนสนุกแบบตะวันตก เชน 
HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ําทวมใหญ ฟ�าผาที่ทําไดเหมือนจริง
อยางนาทึ่ง พรอมชมทิวทัศนอันสวยงามของเมืองน้ี FUTURE CAST THEATER 
GRAND ODYSSEY ใหทานรวมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตรการตอสูสุดยิ่งใหญ
นอกอวกาศที่มีทานเปนดารานําแสดงดวย รับรองไดเลยวาทานจะประทับใจไปอีกนาน 
ไฮไลน...สัมผัสประสบการณ เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ
ภายในสวนสนุก ซึ่งทุกปจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายลานดวง และบางจุดยังมี
การจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมที่เนรมิตขึ้นจากดวง
ไฟ จนเรียกไดวาเปนอาณาจักรแหงแสงเลยทีเดียว 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารคํ่า * 
** หมายเหตุ : สําหรับเฮาสเทนบอช ทางบริษัทฯ ไดรวมคาเขาชมสถานที่และ



 

 

เคร่ืองเลนเฉพาะชนิดที่ระบุอยูในเงื่อนไขของบัตรเขาเรียบรอยแลว** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 3 นางาซากิ - อะตอมมิคบอมบ - สวนสันติภาพ - ซากะ - ศาลเจายูโตคุอินาริ -
เบปป ุ- แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อะตอมมิคบอมบ ชมอาคารพิพิธภัณฑ สิ่งกอสรางที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดดู
เปนอนุสรณ นําทานชมภาพเหตุการณภายหลังสงครามที่กอใหเกิดความสูญเสียอยาง
ใหญหลวงตอประเทศญี่ปุ�น 

 สวนสันติภาพ ที่สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึงเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกวา 
“สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรียที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดราย
ของสงครามที่ผานมาและการมองใหเห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเปนที่มาแหง
ความสงบรมรื่นตอไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

 เดินทางสูเมืองซากะ ชมศาลเจายูโตคุอินาริ ศาลเจาใหญแหงเมืองซากะ และยังเปน 
1 ใน 3 ศาลเจาที่ใหญและสําคัญที่สุดในญี่ปุ�นรองจากศาลเจาฟุชิมิอินาริแหงเมือง
เกียวโต, ศาลเจาคะซะมิแหงเมืองอิบารากิ ลักษณะการสรางของศาลเจาแหงน้ีจะ
เหมือนการผสมรวมลักษณะวัดน้ําใสบวกกับศาลเจาฟูจิมิอินาริแหงเมืองโตเกียว
รวมกัน ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการขอพรและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันออก
เดินทางสูเมืองเบปป ุ

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEPPUWAN HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 4 บอนํ้าจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บอ) - หมูบานยูฟุอิน - โทซุ พรีเมียม เอาทเล็ท -  
ฟุกุโอกะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 บอนํ้าจิโกกุ เมกุริ ซึ่งประกอบไปดวยบอน้ําแรสีสันแปลกตาทั้งหมด 8 บอ (ไกดจะ

พาทานชมเพียง 2 บอ) ที่เกิดจากการรังสรรคขึ้นโดยธรรมชาติแตละบอมีความรอน
สูงเกินกวา 100 องศาเซลเซียส ดวยสีสันและความรอนชนิดที่มนุษยธรรมดาไมอาจ
ลงไปสัมผัสได จึงถูกกลาวขานวาเปนเสมือน “บอน้ํา แรนรก” ดังน้ัน ที่น่ีจึงมีตัวมาส
คอตเปนยมทูตนอยคอยใหการตอนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แหงน้ี 

 หมูบานยูฟุอิน เปนหมูบานเล็กๆที่อยูในจังหวัดโออิตะหางจากเมืองบอน้ํารอนเบปปุ
ประมาณ10 กิโลเมตร หมูบานแหงน้ีเปนหมูบานหัตถกรรม และยังเปนที่รวบรวมแบบ
บานตางๆในประเทศญี่ปุ�นที่มีอายุตั้งแต 120-180 ปมารวมไว ที่น่ีจึงจัดไดวาเปน
พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งป 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 โทซุ พรีเมียม เอาทเล็ท เปนชอปปم�งมอลล ที่มีตนแบบมาจากเมืองที่สวยงามทาง

ตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนียที่มีอากาศสดชื่นแจมใสและมีแสงแดดสองสวาง มีทั้งแบ
รนดในประเทศและแบรนดตางประเทศที่มาดําเนินกิจการเองโดยตรงกวา 150 ราน มี
ศูนยอาหารและรานอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศที่โลงสบายทําใหเดินเลนไดทั้ง
วันเลย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเทา 

วันที่ 5 ฟารมสตรอวเบอรรี - ศาลเจาดาไซฟุ - รานจําหนายของฝาก - ชอปปم�งคาแนล
ซิตี ้- ชอปปم�งยานเทนจิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ฟารมสตรอวเบอรรี ใหทานไดเพลิดเพลินการเก็บสตรอวเบอรรีจากตนในไรสตรอว

เบอรรี ของชาวญี่ปุ�นที่มีการปลูกอยางพิถีพิถันและไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอวเบอรรีน้ันมีขนาดใหญ สีแดงสด และ



 

 

รสชาติหวานกวาบานเราหลายเทา 

 เดินทางสู ศาลเจาแหงตํานานปราชญคนสําคนของญี่ปุ�น ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ 
คือศาลเจาที่ตั้งอยูในดาไซฟุ ซึ่งเคยเปนที่ทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชิกุเซ็นใน
ศตวรรษที่ 7 เมื่อป 901 รัฐมนตรีฝ�ายซาย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no 
Tokihara) ไดวางแผนเพื่อทําใหคูแขงของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara 
no Michizane) ถูกลดขั้นลงจากตําแหนงในชั้นศาลกลายเปนขาราชการชั้นผูนอย
ประจําที่ดาไซฟุ หลังจากน้ันซุกะวะระจบชีวิตลงที่น่ันและถูกฝงอยูที่น่ีในฐานะเทพผู
คุมครอง นอกจากน้ีเขายังเปนที่รูจักกันดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู การอุทิศตน
และโชคลาภ ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผูคนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกวา 
700,000 คนตอป อีกทั้งยังไดรับความนิยมอยางยิ่งในหมูนักเรียนที่กําลังเตรียมสอบ 
ที่ผูคนพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดานการเรียนการศึกษา ทั้งสองฝم�งถนนที่
เดินเขาบริเวณศาลเจายังเต็มไปดวยรานคาขายของที่ระลึก และขนมขึ้นชื่อตามตํานาน 
อุเมะกาเอะโมจิ รวมทั้งสตารบัคสท่ีตกแตงไดสวยงามติดอันดับโลก 

 ชอปปم�ง รานจําหนายของฝาก ที่รวบรวมสินคาชั้นนําตางๆไวมากมาย ไมวาจะเปน
เครื่องใชไฟฟ�า หรือของใชในชีวิตประจําวันของคนญี่ปุ�นรวมถึงเครื่องสําอางคตางๆ   



 

 

 ชอปปم�งคาแนลซิตี ้เปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญที่ต้ังอยูใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และราย
ลอมไปดวยลําคลอง ภายในมีรานคามากมาย โดยเฉพาะสินคาแบรนดเนม ภัตตาคาร 
โรงภาพยนตร โรงแรม โรงละครเวท ีนอกจากน้ีในชวงเทศกาลตางๆ ก็จะมีการประดับ
ไฟดูสวยงาม ดังน้ันจึงมีนักทองเที่ยวนิยมมาท่ีน่ีอยูเสมอ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ชอปปم�งยานการคาที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ

ของที่ระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย และเครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา
แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเทา 

วันที่ 6 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG649 / 11.40 - 15.40) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ 

11.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
 



 

 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา ** 
 
 

อัตราคาบริการ : KYUSHU HUIS TEN BOSCH NEW YEAR 6วัน 4คืน โดยสายการบิน
ไทย   

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
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 วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 



 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ
เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 

 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- 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.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบตัิใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 



 

 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 
โรงแรม และอ่ืนๆ) 

 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


