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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- สกัการะศาลเจา้ดาไซฟชุือ่ดงั แหง่เมอืงฟกุโุอกะ 

- เดนิชลิชมหมูบ่า้นยฟูอุนิ ชมบอ่น า้แรส่สีนัแปลกตา จโิงคเุมงรุ ิ

- ชมิสตอเบอรร์ ีส่ดๆจากตน้ทีฟ่ารม์สตอเบอรร์ ี ่

- เยีย่มชมศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิตดิ 1 ใน 3 ศาลเจา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

- สนกุสนานกบักจิกรรม ณ ลานสก ีเท็นซนั 

- เทีย่วชมอะตอมมคิบอมบ ์และสวนสนัตภิาพ 

- เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงยา่นดงั เท็นจนิ / โทส ุเอา้เล็ต 

- อ ิม่อรอ่ยกบัเมนชูาบหูมอ้ไฟ พรอ้มอาหารนานาชนดิ 

 

 

KYUSHU SKI & STRAWBERRY 5 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม เร ิม่ตน้ 35,900 บาท 

โดยสารการบนิไทย 

JAPAN 

GT-FUK TG01 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย   

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

Day 2 

สนามบนิฟคุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมูบ่า้นยฟูอุนิ – เมอืงเปบป ุ– ชมบอ่น า้จโิงคเุมงรุ ิ[ชมบอ่น า้  

3 บอ่]  

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพือ่ถวายแดพ่ระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ เป็นวหิาร

เกา่แกแ่ละมผีูค้นหลั่งไหลไปสกัการะกนัอยา่งเนอืงแน่น วดันี้มรีูปปั้นววัตัง้อยู่หนา้ทางเขา้โดยสว่นใหญ่ผูค้นทีไ่ปทีว่ัดนี้

จะไปขอพรเรือ่งการเรยีนหรอืการท างาน ใหม้คีวามฉลาดหลกัแหลมเหมอืนเขาของววัน่ันเอง  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านยูฟุอนิ เป็นหมู่บา้นเล็กที่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน ้ ารอ้นเบปปุประมาณ10 

กโิลเมตร หมู่บา้นแห่งนี้เป็นหมู่บา้นหัตถกรรม และยังเป็นทีร่วบรวมแบบบา้นตา่งๆในประเทศญีปุ่่ นทีม่อีายุตัง้แต ่120-

180 ปีมารวมไวท้ีน่ี่อกีดว้ย ทีน่ีจ่งึจัดไดว้า่เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชีวีติทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมได ้

ตลอดทัง้ปี  น าท่านชม บ่อน า้จโิงคุเมงุร ิซึง่ประกอบไปดว้ยบ่อน ้าแร่สสีันแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพาท่าน

เยีย่มชมเพยีง 3 บ่อ) ทีเ่กดิจากการรังสรรคข์ึน้โดยธรรมชาตแิต่ละบ่อมคีวามรอ้นสูงเกนิกว่า 100 องศาเซลเซยีส 

ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิทีม่นุษยธ์รรมดาไมอ่าจลงไปสมัผัสได ้จงึถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน “บอ่น ้า แร่นรก” ดังนัน้ 

ทีน่ีจ่งึมตีวัมาสคอทเป็นยมทตูนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับทกุคนทีม่าเยอืนสถานทีแ่หง่นี ้  

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู–ิ สนามบนิฟคุโุอกะ     

2 
สนามบนิฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุหมูบ่า้นยฟูอุนิ-เมอืงเปบป-ุชม
บอ่น ้าจโิงคเุมงรุ ิ[ชมบอ่น ้า 3 บอ่]    

BEPPU HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 
ฟารม์สตอเบอรี-่โทส ุเอา้ทเ์ล็ต-ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร-ิเมอืงนางาซา

ก-ิอะตอมมคิบอมบ-์สวนสนัตภิาพ    

NAGASAKI  HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 กจิกรรม ณ ลานสกเีท็นซนั-เมอืงฟคุโุอกะ-ชอ้ปป้ิงเท็นจนิ    
FUKUOKA  HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิฟคุโุอกะ-กรุงเทพฯ  
 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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เย็น เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEPPU ONSEN HOTEL / รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่

ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น                    

Day 3 

ฟารม์สตอเบอรี ่– โทส ุเอา้ทเ์ล็ต – ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ– เมอืงนางาซาก ิ– อะตอมมคิบอมบ ์–  

สวนสนัตภิาพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สตอเบอรร์ ี ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอรร์ี ่ ไร่สตรอเบอรี ่ของชาว

ญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอยา่งพถิพีถิันและไดรั้บการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน  ท าใหผ้ลของสตรอเบอรร์ีนั่น้มี

ขนาดใหญ ่สแีดงสด และรสชาตหิวานกวา่บา้นเราหลายเทา่ทา่นจะไดช้มถงึวธิกีารเก็บสตรอเบอรีแ่ละทีส่ าคญัคอืทา่น

สามารถชมิสตรอเบอรร์ีใ่นไร่นี้ได ้และทา่นยังสามารถซกืลบัมาเป็นของฝากแกค่นทีบ่า้นไดไ้ม่วา่จะเป็นผลสตรอเบอรร์ี

สดๆ ขนมตา่งๆ ทีแ่ปรรูปจากสตรอเบอรี ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โทสุเอา้ทเ์ลท เอา้ทเ์ลททีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุ

ในเขตควิช ูทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายชนดิ จากทั่วโลก เชน่ COACH, 

PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และรา้นคา้แฟชัน่น าอกีมากมายของคน

ทกุวยั  

เทีย่ง            อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นสู ่ศาลเจา้ยโูตคุอนิาร ิศาลเจา้ใหญแ่หง่เมอืงซากะ และยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ทีใ่หญ่และส าคัญทีส่ดุในญีปุ่่ น

รองจากศาลเจา้ฟชุมิอินิารแิห่งเมอืงเกยีวโต, ศาลเจา้คะซะมแิห่งเมอืงอบิาราก ิลักษณะการสรา้งของศาลเจา้แห่งนี้จะ

เหมอืนการผสมรวมลักษณะวดัน ้าใสบวกกับศาลเจา้ฟจูมิอินิารแิห่งเมอืงโตเกยีวรวมกัน ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับ

การขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ นางาซาก ิน าท่านชม อะตอมมคิบอมบ  ์ชมอาคาร 

พพิธิภัณฑ ์สิง่กอ่สรา้งทีถ่กูระเบดิในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 เกดิขึน้ในวันที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษ์

ไวใ้หค้นรุ่นหลังไดด้เูป็นอนุสรณ์ น าท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามทีก่อ่ใหเ้กดิความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวง

ต่อประเทศญี่ปุ่ น สวนสนัตภิาพ ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึถงึเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 เรยีกว่า “สงครามมหา

เอเชยีบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามที่ผ่านมาและการมองใหเ้ห็นถึง

สนัตภิาพในอนาคตซึง่จะเป็นทีม่าแหง่ความสงบร่มรืน่ตอ่ไป    

เย็น  รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร [เมนูชาบูหมอ้ไฟรสเด็ด]      

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGASAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 

กจิกรรม ณ ลานสกเีท็นซนั – เมอืงฟคุโุอกะ – ชอ้ปป้ิงเท็นจนิ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสมัผสัความสนุกสนานกบั กจิกรรมหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการสมัผัส

เลน่หมิะและสนุกสนานกับการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบ การณ์ทีส่นุกไมรู่ล้มื **ราคานี ้ไมไ่ดร้วมคา่เชา่

อุปกรณเ์ลน่สก ีชนดิอืน่ รวมไปถงึชุดเลน่สก ีแตอ่ยา่งใด และ หมิะจะมากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศใน

ชว่งเวลาน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงสถานทีเ่ลน่สก ี) 

เทีย่ง            อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



  
  

    
  

GT-FUK TG01 

บา่ย น าทา่นสู ่ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง ณ เท็นจนิ เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึอย่างจุใจกับแบรนดเ์นม

มากมาย และเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส า อางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่                         

Day 5 

สนามบนิฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคโุอกะ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

11.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ดดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 

15.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

********************************** 
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KYUSHU SKI & STRAWBERRY BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

15 – 19 กมุภาพันธ ์2561 

** วนัหยดุตรุษจนี ** 
41,991 41,991 40,991 7,900 

7 – 11 มนีาคม 2561 37,911 37,911 36,911 7,900 

 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 



  
  

    
  

GT-FUK TG01 

 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

            **ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั    

    แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
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6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


