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สวนสนกุเฮา้สเ์ทนบอช | สนกุสนานกบัเทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 
 หมูบ่า้นยฟูอุิน | ศาลเจา้ยโูตคอุินาร ิ| เก็บสตรอวเ์บอรร์ ี| ชอ้ปป้ิงเทนจิน & คาแนลซตีิ ้
 

 

KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วัน 4คนื 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– เมษายน 2563 

  ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 49,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (TG648 / 00.50 - 08.00) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วันที ่2 
ควิชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) – เมืองซาเซโบะ - สวนสนุกเฮ้าสเ์ทนบอช - เทศกาล
ประดับไฟ Kingdom of Light 

00.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG648 / 00.50 – 08.00) 
วนัท่ี 2.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – เมืองซาเซโบะ– สวนสนกุเฮา้สเ์ทนบอช – เทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 
วนัท่ี 3.  เมืองนางาซากิ – พิพิธภณัฑส์งครามนางาซากิ – สวนสนัติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจา้ยโูตคอุินาร ิ– เบปป ุ– แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 4.  บอ่น า้จิโกก ุเมกรุ ิ(ชม 2 บอ่) – หมูบ่า้นยฟูอุิน – โทซุ พรเีมียม เอาทเ์ลท็ – ฟกุโุอกะ 

วนัท่ี 5.  ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ ี– ศาลเจา้ดาไซฟุ – รา้นจ าหนา่ยของฝาก – ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจิน – ชอ้ปป้ิงคาแนลซิตี ้

วนัท่ี 6.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG649  / 11.35 – 14.55) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 ไกดจ์ะพาทกุท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พรอ้มกบัรบกวนปรบันาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็ว
กวา่เมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ออกเดินทางสูเ่มืองซาเซโบะ เมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่
นกัทอ่งเที่ยวนิยมเดินทางมากนัรวมถึงสวนสนกุเฮา้เทนบอช ที่เป็นจดุหมายหลกัๆของนกัทอ่งเที่ยว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 
เฮ้าสเ์ทนบอช หมูบ่า้นฮอลแลนด ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวฒันธรรมขนานแทข้องชาวฮอลแลนด์
และดชัทร์วมไวด้ว้ยกนั พรอ้มสนกุสนานตื่นเตน้กบัสิง่อ านวยความสะดวกนานปัการ ทา่นสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ 
ไดอ้ย่างสนุกสนาน ทัง้กังหนัแบบฮอลแลนด ์ทุ่งดอกไม ้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแมก้ระทั่ง
ลอ่งเรอืชมบรรยากาศของเฮาสเ์ทนบอชไดอ้ยา่งสบายใจ หรอืทา่นท่ีชอบความตื่นเตน้เชิญที่ โรงภาพยนตร ์และสวนสนกุแบบ
ตะวนัตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน า้ทว่มใหญ่ ฟา้ผา่ที่ท าไดเ้หมือนจรงิอยา่งนา่ทึ่ง พรอ้มชมทิวทศัน์
อนัสวยงามของเมืองนี ้FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ใหท้่านรว่มผจญภยัไปกบัฉากภาพยนตรก์ารต่อสู้
สดุยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีทา่นเป็นดาราน าแสดงดว้ย รบัรองไดเ้ลยวา่ทา่นจะประทบัใจไปอีกนาน 
ไฮไลน.์..สมัผสัประสบการณ ์เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ่ภายในสวนสนกุ ซึง่ทกุปีจะมีการจดัแสดงไฟ 
LEDs หลายลา้นดวง และบางจดุยงัมีการจดัแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อโุมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ี่เนรมิตขึน้จากดวง
ไฟ จนเรยีกไดว้า่เป็นอาณาจกัรแหง่แสงเลยทีเดียว 
* เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารค ่า * 
** หมายเหตุ : ส าหรับเฮ้าสเ์ทนบอช ทางบริษัทฯ ได้รวมค่าเข้าชมสถานที่และเคร่ืองเล่นเฉพาะชนิดที่ระบุอยู่ใน
เงือ่นไขของบัตรเข้าเรียบร้อยแล้ว** 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 
เมืองนางาซากิ - พิพิธภัณฑส์งครามนางาซากิ - สวนสันติภาพ – เมืองซากะ - 
ศาลเจ้ายูโตคุอนิาริ -เบปปุ - แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พิพิธภัณฑส์งครามนางาซากิ ชมอาคารพิพิธภณัฑ ์สิ่งก่อสรา้งที่ถูกระเบิดในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เกิดขึน้ในวนัที่ 9  

สงิหาคม ค.ศ.1945 และยงัคงอนรุกัษ์ไวใ้หค้นรุน่หลงัไดด้เูป็นอนสุรณ ์น าท่านชมภาพเหตกุารณภ์ายหลงัสงครามที่ก่อใหเ้กิด
ความสญูเสยีอยา่งใหญ่หลวงตอ่ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 สวนสันติภาพ ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณส์งครามโลกครัง้ที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมี

อนสุาวรยีท์ี่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงความโหดรา้ยของสงครามที่ผ่านมาและการมองใหเ้ห็นถึงสนัติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มา
แหง่ความสงบรม่รืน่ตอ่ไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางสูเ่มืองซากะ ชมศาลเจ้ายโูตคุอินาริ ศาลเจา้ใหญ่แหง่เมืองซากะ และยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ที่ใหญ่และส าคัญที่สดุ

ในญ่ีปุ่ นรองจากศาลเจา้ฟูชิมิอินารแิหง่เมอืงเกียวโต, ศาลเจา้คะซะมแิหง่เมืองอิบารากิ ลกัษณะการสรา้งของศาลเจา้แหง่นีจ้ะ
เหมือนการผสมรวมลกัษณะวดัน า้ใสบวกกบัศาลเจา้ฟูชิมิอินารแิหง่เมืองโตเกียวรวมกนั ใหท้า่นไดอ้ิสระเพลิดเพลินกบัการขอ
พรและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองเบปปุ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEPPUWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแชน่ ้าแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันที ่4 
บ่อน ้าจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) - หมู่บ้านยูฟุอิน - โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท -  
ฟุกุโอกะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 บ่อน ้าจิโกกุ เมกุริ ซึง่ประกอบไปดว้ยบอ่น า้แรส่ีสนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพาท่านชมเพียง 2 บ่อ) ที่เกิดจากการ

รงัสรรคข์ึน้โดยธรรมชาติแตล่ะบอ่มีความรอ้นสงูเกินกวา่ 100 องศาเซลเซียส ดว้ยสีสนัและความรอ้นชนิดที่มนษุยธ์รรมดาไม่
อาจลงไปสมัผสัได ้จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน า้ แร่นรก” ดงันัน้ ที่นี่จึงมีตวัมาสคอตเป็นยมทูตนอ้ยคอยใหก้าร
ตอ้นรบัทกุคนท่ีมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้

 หมู่บ้านยฟุูอิน เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆทีอ่ยูใ่นจงัหวดัโออิตะหา่งจากเมืองบอ่น า้รอ้นเบปปปุระมาณ10 กิโลเมตร หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็น
หมูบ่า้นหตัถกรรม และยงัเป็นท่ีรวบรวมแบบบา้นตา่งๆในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีอายตุัง้แต ่120-180 ปีมารวมไว ้ท่ีนี่จึงจดัไดว้า่เป็น
พิพิธภณัฑท์ี่มีชีวิตที่สามารถดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชมไดต้ลอดทัง้ปี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โทซุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท เป็นชอ้ปป้ิงมอลล ์ทีม่ีตน้แบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใตข้องรฐัแคลิฟอรเ์นียที่มีอากาศสด
ช่ืนแจ่มใสและมีแสงแดดสอ่งสวา่ง มีทัง้แบรนดใ์นประเทศและแบรนดต์า่งประเทศที่มาด าเนินกิจการเองโดยตรงกวา่ 150 รา้น 
มีศนูยอ์าหารและรา้นอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศที่โลง่สบายท าใหเ้ดินเลน่ไดท้ัง้วนัเลย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
 

วันที ่5 
ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ร้านจ าหน่ายของฝาก - ช้อปป้ิงคาแนล
ซิตี ้- ช้อปป้ิงย่านเทนจนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินการเก็บสตรอวเ์บอรร์ีจากตน้ในไรส่ตรอวเ์บอรร์ ีของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลกูอย่าง

พิถีพิถันและไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าใหผ้ลของสตรอวเ์บอรร์ีนัน้มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และ
รสชาติหวานกวา่บา้นเราหลายเทา่ 
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 เดินทางสู่ ศาลเจา้แห่งต านานปราชญค์นส าคนของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมนักุ คือศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ซึ่งเคย

เป็นท่ีท าการของรฐับาลประจ าจงัหวดัชิกเุซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รฐัมนตรีฝ่ายซา้ย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara 
no Tokihara) ไดว้างแผนเพื่อท าใหคู้แ่ขง่ของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถกูลดขัน้ลงจากต าแหน่ง
ในชัน้ศาลกลายเป็นขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ยประจ าที่ดาไซฟุ หลงัจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถกูฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้
คุม้ครอง นอกจากนีเ้ขายงัเป็นที่รูจ้กักนัดีในฐานะเทพเจา้แห่งการเรียนรู ้การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนัก ุ
ดงึดดูผูค้นที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทัง้ยงัไดร้บัความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นกัเรียนที่ก าลงัเตรียม
สอบ ที่ผูค้นพากนัมาสกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเขา้บริเวณศาลเจา้ยงัเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ขายของที่ระลกึ และขนมขึน้ช่ือตามต านาน อเุมะกาเอะโมจิ รวมทัง้สตารบ์คัสท์ี่ตกแตง่ไดส้วยงามติดอนัดบัโลก 

 ช้อปป้ิง ร้านจ าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินค้าชั้นน าต่างๆไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของคนญ่ีปุ่ นรวมถึงเครือ่งส  าอางคต์า่งๆ 
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 ชอ้ปป้ิงคาแนลซิตี ้เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และรายลอ้มไปดว้ยล าคลอง ภายในมีรา้นคา้
มากมาย โดยเฉพาะสนิคา้แบรนดเ์นม ภตัตาคาร โรงภาพยนตร ์โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนีใ้นช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมี
การประดบัไฟดสูวยงาม ดงันัน้จึงมีนกัทอ่งเที่ยวนิยมมาที่น่ีอยูเ่สมอ 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ที่มีช่ือเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกบัการจับจ่ายซือ้ของที่ระลกึอย่างจุใจกบัแบรนดเ์นม
มากมาย และเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า 
รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ เครื่องส าอางคย์ี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 ควิชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG649 / 11.35 - 14.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 

11.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  : KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วัน 4คนื  
โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 21-26 ก.พ.63 49,900 49,900 47,900 8,900 34,900 
วนัท่ี 05-10 มี.ค.63 52,900 52,900 50,900 8,900 36,900 
วนัท่ี 02-07 เม.ย.63 60,900 60,900 58,900 8,900 40,900 
วนัท่ี 10-15 เม.ย.63 
วนัหยดุสงกรานต ์

67,900 67,900 57,900 8,900 41,900 

วนัท่ี 13-18 เม.ย.63 
วนัหยดุสงกรานต ์

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

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข
ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
5. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
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5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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