
 

 

รหัสทัวร GOH2000572 

ทัวรญี่ปุ�น คิวชู ซากะ HUIS TEN BOSCH 6 วัน 4 คืน (TG) 

เมืองซาเซโบะ– สวนสนุกเฮาสเทนบอช – เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light-เมืองนางาซากิ 
– พิพิธภัณฑสงครามนางาซากิ – สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจายูโตคุอินาริ – เบปปุ – แช
นํ้าแรธรรมชาติ-บอน้ําจิโกก ุเมกรุิ (ชม 2 บอ) – หมูบานยูฟุอิน – โทซุ พรีเมียม เอาทเล็ท – ฟุกุโอ
กะ-ฟารมสตรอวเบอรรี – ศาลเจาดาไซฟุ – รานจําหนายของฝาก – ชอปปم�งยานเทนจิน – ชอปปم�ง
คาแนลซิตี้ 

 



 

 

 
 

 

 

 

   

  

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG648 / 00.50 – 08.00) 
วันที่ 2.  คิวช ู(สนามบนิฟุกุโอกะ) – เมืองซาเซโบะ– สวนสนุกเฮาสเทนบอช – เทศกาลประดับไฟ 
Kingdom of Light 
วันที่ 3.  เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑสงครามนางาซากิ – สวนสันติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจายูโตคุอิ
นาร ิ– เบปป ุ– แชนํ้าแรธรรมชาต ิ
วันที่ 4.  บอน้ําจิโกก ุเมกุร ิ(ชม 2 บอ) – หมูบานยูฟุอิน – โทซ ุพรีเมียม เอาทเล็ท – ฟุกุโอกะ 
วันที่ 5.  ฟารมสตรอวเบอรร ี– ศาลเจาดาไซฟุ – รานจําหนายของฝาก – ชอปปم�งยานเทนจิน – ชอปปم�ง
คาแนลซิตี ้
วันที่ 6.  คิวช ู(สนามบนิฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG649  / 11.35 – 14.55) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 - 08.00) 

22.00 
น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

วันที ่2 
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองซาเซโบะ - สวนสนุกเฮาสเทนบอช - เทศกาล
ประดับไฟ Kingdom of Light 

00.50 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

08.00 
น. 

เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของ
ทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา ออกเดินทางสูเมืองซาเซโบะ เมืองแหงจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเที่ยว
นิยมเดินทางมากันรวมถึงสวนสนุกเฮาเทนบอช ที่เปนจุดหมายหลักๆของนักทองเที่ยว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 

เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนด ของประเทศญี่ปุ�น ท่ีรวมสถาปตยกรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรมขนานแทของชาวฮอลแลนดและดัชทรวมไวดวยกัน พรอมสนุกสนานต่ืนเตน
กับส่ิงอํานวยความสะดวกนานัปการ ทานสามารถถายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ไดอยาง
สนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด ทุงดอกไม ตางๆ ไมวาจะเปนทุงดอกทิวลิป, ทุง
ดอกกุหลาบ, หรือแมกระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ 
หรือทานที่ชอบความต่ืนเตนเชิญท่ี โรงภาพยนตร และสวนสนุกแบบตะวันตก เชน 



 

 

HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากนํ้าทวมใหญ ฟ�าผาท่ีทําไดเหมือนจริง
อยางนาท่ึง พรอมชมทิวทัศนอันสวยงามของเมืองนี้ FUTURE CAST THEATER 
GRAND ODYSSEY ใหทานรวมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตรการตอสูสุดยิ่งใหญ
นอกอวกาศที่มีทานเปนดารานําแสดงดวย รับรองไดเลยวาทานจะประทับใจไปอีกนาน 
ไฮไลน...สัมผัสประสบการณ เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ
ภายในสวนสนุก ซึ่งทุกปจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายลานดวง และบางจุดยังมีการ
จัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมที่เนรมิตข้ึนจากดวงไฟ 
จนเรียกไดวาเปนอาณาจักรแหงแสงเลยทีเดียว 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารค่ํา * 
** หมายเหตุ : สําหรับเฮาสเทนบอช ทางบริษัทฯ ไดรวมคาเขาชมสถานที่และ
เคร่ืองเลนเฉพาะชนิดที่ระบุอยูในเง่ือนไขของบัตรเขาเรียบรอยแลว** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือ
เทียบเทา 

วันที ่3 
เมืองนางาซากิ - พิพิธภัณฑสงครามนางาซากิ - สวนสันติภาพ – เมืองซากะ - 
ศาลเจายูโตคุอินาร ิ-เบปป ุ- แชนํ้าแรธรรมชาติ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 พิพิธภัณฑสงครามนางาซากิ ชมอาคารพิพิธภัณฑ ส่ิงกอสรางท่ีถูกระเบิดในสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดข้ึนในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษไวใหคน
รุนหลังไดดูเปนอนุสรณ นําทานชมภาพเหตุการณภายหลังสงครามท่ีกอใหเกิดความ
สูญเสียอยางใหญหลวงตอประเทศญี่ปุ�น 



 

 

 สวนสันติภาพ ที่สรางข้ึนเพื่อเปนท่ีระลึกถึงเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกวา 
“สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรียที่สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงความโหดรายของ
สงครามที่ผานมาและการมองใหเห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเปนที่มาแหงความสงบ
รมรื่นตอไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางสูเมืองซากะ ชมศาลเจายูโตคุอินาริ ศาลเจาใหญแหงเมืองซากะ และยังเปน 1 

ใน 3 ศาลเจาท่ีใหญและสําคัญที่สุดในญี่ปุ�นรองจากศาลเจาฟูชิมิอินาริแหงเมืองเกียวโต
, ศาลเจาคะซะมิแหงเมืองอิบารากิ ลักษณะการสรางของศาลเจาแหงนี้จะเหมือนการ
ผสมรวมลักษณะวัดนํ้าใสบวกกับศาลเจาฟูชิมิอินาริแหงเมืองโตเกียวรวมกัน ใหทานได
อิสระเพลิดเพลินกับการขอพรและถายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสูเมืองเบป
ปุ 

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 ซึ่งประกอบไปดวยบอนํ้าแรสีสันแปลกตาทั้งหมด 8 บอ (ไกดจะพา

ทานชมเพียง 2 บอ) ที่เกิดจากการรังสรรคข้ึนโดยธรรมชาติแตละบอมีความรอนสูง
เกินกวา 100 องศาเซลเซียส ดวยสีสันและความรอนชนิดที่มนุษยธรรมดาไมอาจลงไป
สัมผัสได จึงถูกกลาวขานวาเปนเสมือน “บอนํ้า แรนรก” ดังนั้น ที่นี่จึงมีตัวมาสคอตเปน
ยมทูตนอยคอยใหการตอนรับทุกคนที่มาเยอืนสถานท่ีแหงนี้ 

 หมูบานยูฟุอิน เปนหมูบานเล็กๆท่ีอยูในจังหวัดโออิตะหางจากเมืองบอนํ้ารอนเบปปุ
ประมาณ10 กิโลเมตร หมูบานแหงนี้เปนหมูบานหัตถกรรม และยังเปนท่ีรวบรวมแบบ
บานตางๆในประเทศญี่ปุ�นที่มีอายุต้ังแต 120-180 ปมารวมไว ท่ีนี่จึงจัดไดวาเปน
พิพิธภัณฑที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเย่ียมชมไดตลอดทั้งป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 โทซ ุพรีเมียม เอาทเล็ท เปนชอปปم�งมอลล ที่มีตนแบบมาจากเมืองท่ีสวยงามทางตอน

ใตของรัฐแคลิฟอรเนียท่ีมีอากาศสดชื่นแจมใสและมีแสงแดดสองสวาง มีท้ังแบรนดใน
ประเทศและแบรนดตางประเทศที่มาดําเนินกิจการเองโดยตรงกวา 150 ราน มีศูนย
อาหารและรานอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศท่ีโลงสบายทําใหเดินเลนไดทั้งวันเลย 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเทา 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ฟารมสตรอวเบอรรี ใหทานไดเพลิดเพลินการเก็บสตรอวเบอรรีจากตนในไรสตรอว

เบอรรี ของชาวญี่ ปุ�น ท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถันและไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกข้ันตอน ทําใหผลของสตรอวเบอรรีน้ันมีขนาดใหญ สีแดงสด และ
รสชาติหวานกวาบานเราหลายเทา 

 เดินทางสู ศาลเจาแหงตํานานปราชญคนสําคนของญี่ปุ�น ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ คือ
ศาลเจาที่ต้ังอยูในดาไซฟุ ซึ่งเคยเปนท่ีทําการของรัฐบาลประจําจังหวัดชิกุเซ็นใน
ศตวรรษที่ 7 เมื่อป 901 รัฐมนตรีฝ�ายซาย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no 
Tokihara) ไดวางแผนเพ่ือทําใหคูแขงของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no 
Michizane) ถูกลดข้ันลงจากตําแหนงในชั้นศาลกลายเปนขาราชการชั้นผูนอยประจําท่ี
ดาไซฟุ หลังจากน้ันซุกะวะระจบชีวิตลงท่ีนั่นและถูกฝงอยูที่นี่ในฐานะเทพผูคุมครอง 
นอกจากนี้เขายังเปนที่รูจักกันดีในฐานะเทพเจาแหงการเรียนรู การอุทิศตนและโชคลาภ 



 

 

ศาลเจาดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผูคนที่มาเย่ียมชมและขอพรมากกวา 700,000 คนตอ
ป อีกทั้งยังไดรับความนิยมอยางยิ่งในหมูนักเรียนที่กําลังเตรียมสอบ ท่ีผูคนพากันมา
สักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะดานการเรียนการศึกษา ทั้งสองฝم�งถนนท่ีเดินเขาบริเวณ
ศาลเจายังเต็มไปดวยรานคาขายของที่ระลึก และขนมขึ้นชื่อตามตํานาน อุเมะกาเอะโม
จิ รวมทั้งสตารบัคสท่ีตกแตงไดสวยงามติดอันดับโลก 

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

ชอปปم�งคาแนลซิต้ี เปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และราย
ลอมไปดวยลําคลอง ภายในมีรานคามากมาย โดยเฉพาะสินคาแบรนดเนม ภัตตาคาร 
โรงภาพยนตร โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนี้ในชวงเทศกาลตางๆ ก็จะมีการประดับ
ไฟดูสวยงาม ดังนั้นจึงมีนักทองเที่ยวนิยมมาที่นี่อยูเสมอ 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอปปم�งยานการคาท่ีมีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ
ของที่ระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย และเครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา
แบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 ชอปปم�งยานการคาท่ีมีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ
ของที่ระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย และเครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา
แบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเทา 



 

 

 

วันที่ 6 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  
(TG649 / 11.35 - 14.55) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินฟุกุโอกะ 

11.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

14.55 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
  



 

 

 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

  

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง  : KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วัน 4คืน  
โดยสายการบินไทย   

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 21-26 ก.พ.63 49,900 49,900 47,900 8,900 34,900 
วันท่ี 05-10 มี.ค.63 52,900 52,900 50,900 8,900 36,900 
วันที่ 02-07 เม.ย.

63 
60,900 60,900 58,900 8,900 40,900 

วันที่ 10-15 เม.ย.63 
วันหยุดสงกรานต 

67,900 
67,90 

0 
57,900 8,900 41,900 

วันที่ 13-18 เม.ย.63 
วันหยุดสงกรานต 

65,900 65,900 63,900 8,900 39,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค

วากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับ



 

 

การพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไม
วากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปน
แบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิการบนิไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป 
ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 
20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 



 

 

**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซา
ตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ 



 

 

ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา 
ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา
เมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสทีย่ังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานกัระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


