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สวนสนกุเฮ้าส์เทนบอช | สนกุสนานกบัเทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 

 หมูบ้่านยฟูอุิน | ศาลเจ้ายโูตคอุินาริ | เก็บสตรอว์เบอร์รี | ช้อปปิง้เทนจิน & คาแนลซตีิ ้
 

 

   

  

KYUSHU HUIS TEN BOSCH NEW YEAR 6วัน 4คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 

  ราคาเพียง 65,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG648 / 01.00 – 08.10) 
วนัท่ี 2.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – ซาเซโบะ– สวนสนกุเฮ้าส์เทนบอช – เทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 
วนัท่ี 3.  นางาซากิ – อะตอมมคิบอมบ์ – สวนสนัติภาพ – ซากะ – ศาลเจ้ายโูตคอุินาริ – เบปป ุ– แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 4.  บอ่น า้จิโกก ุเมกริุ (ชม 2 บอ่) – หมูบ้่านยฟูอุิน – โทซุ พรีเมียม เอาท์เลท็ – ฟกุโุอกะ 

วนัท่ี 5.  ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านจ าหนา่ยของฝาก – ช้อปปิง้ยา่นเทนจิน – ช้อปปิง้คาแนลซิตี ้

วนัท่ี 6.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG649  / 11.40 – 15.40) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (TG648 / 01.00 - 08.10) 

22.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
ควิชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) - ซาเซโบะ - สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช - เทศกาลประดับ
ไฟ Kingdom of Light 

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

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ไกด์จะพาทกุท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พร้อมกบัรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็ว

กวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ออกเดินทางสูเ่มืองซาเซโบะ เมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่
นกัทอ่งเที่ยวนิยมเดินทางมากนัรวมถึงสวนสนกุเฮ้าเทนบอช ที่เป็นจดุหมายหลกัๆของนกัทอ่งเที่ยว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 
เฮ้าส์เทนบอช หมูบ้่านฮอลแลนด์ ของประเทศญ่ีปุ่ น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวฒันธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์
และดชัท์รวมไว้ด้วยกนั พร้อมสนกุสนานตื่นเต้นกบัสิง่อ านวยความสะดวกนานปัการ ทา่นสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ 
ได้อย่างสนุกสนาน ทัง้กังหนัแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป , ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทัง่
ลอ่งเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อยา่งสบายใจ หรือทา่นท่ีชอบความตื่นเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนกุแบบ
ตะวนัตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน า้ทว่มใหญ่ ฟ้าผา่ที่ท าได้เหมือนจริงอยา่งนา่ทึ่ง พร้อมชมทิวทศัน์
อนัสวยงามของเมืองนี ้FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภยัไปกบัฉากภาพยนตร์การต่อสู้
สดุยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีทา่นเป็นดาราน าแสดงด้วย รับรองได้เลยวา่ทา่นจะประทบัใจไปอีกนาน 
ไฮไลน์...สมัผสัประสบการณ์ เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ่ภายในสวนสนกุ ซึง่ทกุปีจะมีการจดัแสดงไฟ 
LEDs หลายล้านดวง และบางจดุยงัมีการจดัแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อโุมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึน้จากดวง
ไฟ จนเรียกได้วา่เป็นอาณาจกัรแหง่แสงเลยทีเดียว 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารค ่า * 
** หมายเหตุ : ส าหรับเฮ้าส์เทนบอช ทางบริษัทฯ ได้รวมค่าเข้าชมสถานที่ และเคร่ืองเล่นเฉพาะชนิดที่ระบุอยู่ใน
เงื่อนไขของบัตรเข้าเรียบร้อยแล้ว** 
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ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
นางาซากิ - อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ -
เบปปุ - แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคารพิพิธภณัฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถกูระเบิดในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เกิดขึน้ในวนัที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.

1945 และยงัคงอนรัุกษ์ไว้ให้คนรุ่นหลงัได้ดเูป็นอนสุรณ์ น าท่านชมภาพเหตกุารณ์ภายหลงัสงครามที่ก่อให้เกิดความสญูเสีย
อยา่งใหญ่หลวงตอ่ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 สวนสันติภาพ ที่สร้างขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมี

อนสุาวรีย์ที่สร้างขึน้เพื่อระลกึถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสนัติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มา
แหง่ความสงบร่มร่ืนตอ่ไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางสูเ่มืองซากะ ชมศาลเจ้ายโูตคุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แหง่เมืองซากะ และยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และส าคญัที่สดุ

ในญ่ีปุ่ นรองจากศาลเจ้าฟชิุมิอินาริแหง่เมอืงเกียวโต, ศาลเจ้าคะซะมแิหง่เมืองอิบารากิ ลกัษณะการสร้างของศาลเจ้าแหง่นีจ้ะ
เหมือนการผสมรวมลกัษณะวดัน า้ใสบวกกบัศาลเจ้าฟจิูมิอินาริแหง่เมืองโตเกียวรวมกนั ให้ทา่นได้อิสระเพลิดเพลินกบัการขอ
พรและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองเบปปุ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั BEPPUWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 
บ่อน า้จิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) - หมู่บ้านยูฟุอิน - โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท -  
ฟุกุโอกะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 บ่อน า้จิโกกุ เมกุริ ซึง่ประกอบไปด้วยบอ่น า้แร่สีสนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกด์จะพาท่านชมเพียง 2 บ่อ) ที่เกิดจากการ

รังสรรค์ขึน้โดยธรรมชาติแตล่ะบอ่มีความร้อนสงูเกินกวา่ 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสนัและความร้อนชนิดที่มนษุย์ธรรมดาไม่
อาจลงไปสมัผสัได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน า้ แร่นรก” ดงันัน้ ที่นี่จึงมีตวัมาสคอตเป็นยมทูตน้อยคอยให้การ
ต้อนรับทกุคนท่ีมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้

 หมู่บ้านยฟุูอิน เป็นหมูบ้่านเลก็ๆทีอ่ยูใ่นจงัหวดัโออิตะหา่งจากเมืองบอ่น า้ร้อนเบปปปุระมาณ10 กิโลเมตร หมูบ้่านแหง่นีเ้ป็น
หมูบ้่านหตัถกรรม และยงัเป็นท่ีรวบรวมแบบบ้านตา่งๆในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีอายตุัง้แต ่120-180 ปีมารวมไว้ ท่ีนี่จึงจดัได้วา่เป็น
พิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้ตลอดทัง้ปี 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท เป็นช้อปปิง้มอลล์ ทีม่ีต้นแบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีอากาศสด
ช่ืนแจ่มใสและมีแสงแดดสอ่งสวา่ง มีทัง้แบรนด์ในประเทศและแบรนด์ตา่งประเทศที่มาด าเนินกิจการเองโดยตรงกวา่ 150 ร้าน 
มีศนูย์อาหารและร้านอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศที่โลง่สบายท าให้เดินเลน่ได้ทัง้วนัเลย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 5 
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ร้านจ าหน่ายของฝาก - ช้อปป้ิงคาแนล
ซิตี ้- ช้อปป้ิงย่านเทนจนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเก็บสตรอว์เบอร์รีจากต้นในไร่สตรอว์เบอร์รี ของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลกูอย่าง

พิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าให้ผลของสตรอว์เบอร์รีนัน้มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และ
รสชาติหวานกวา่บ้านเราหลายเทา่ 

 
 เดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งต านานปราชญ์คนส าคนของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมนักุ คือศาลเจ้าที่ตัง้อยู่ในดาไซฟุ ซึ่งเคย

เป็นท่ีท าการของรัฐบาลประจ าจงัหวดัชิกเุซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara 
no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อท าให้คูแ่ขง่ของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถกูลดขัน้ลงจากต าแหน่ง
ในชัน้ศาลกลายเป็นข้าราชการชัน้ผู้ น้อยประจ าที่ดาไซฟุ หลงัจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นัน่และถกูฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้
คุ้มครอง นอกจากนีเ้ขายงัเป็นที่รู้จกักนัดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมนัก ุ
ดงึดดูผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทัง้ยงัได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นกัเรียนที่ก าลงัเตรียม
สอบ ที่ผู้คนพากนัมาสกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายงัเต็มไป
ด้วยร้านค้าขายของที่ระลกึ และขนมขึน้ช่ือตามต านาน อเุมะกาเอะโมจิ รวมทัง้สตาร์บคัส์ท่ีตกแตง่ได้สวยงามติดอนัดบัโลก 

 ช้อปปิ้ง ร้านจ าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินค้าชัน้น าต่างๆไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของคนญ่ีปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางค์ตา่งๆ 
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 ช้อปปิง้คาแนลซิตี ้เป็นแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และรายล้อมไปด้วยล าคลอง ภายในมีร้านค้า
มากมาย โดยเฉพาะสนิค้าแบรนด์เนม ภตัตาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนีใ้นช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมี
การประดบัไฟดสูวยงาม ดงันัน้จึงมีนกัทอ่งเที่ยวนิยมมาที่น่ีอยูเ่สมอ 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ช้อปปิง้ย่านการค้าที่มีช่ือเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกบัการจับจ่ายซือ้ของที่ระลกึอย่างจุใจกบัแบรนด์เนม
มากมาย และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสือ้ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางค์ยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 ควิชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG649 / 11.40 - 15.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 

11.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

  

อัตราค่าบริการ : KYUSHU HUIS TEN BOSCH NEW YEAR 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 ธ.ค.62-01 ม.ค.63 65,900 65,900 63,900 15,000.- 55,900 
วนัท่ี 30 ธ.ค.-04 ม.ค.63 65,900 65,900 63,900 15,000.- 55,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
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คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


