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ราคาเพยีง 52,900.- 

รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FULL FUN 6 D 4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

  เฮา้สเ์ทนบอช หมูบ่า้นฮอลแลนด ์ของประเทศญีปุ่่ น ทีร่วมสถาปตัยกรรม ศลิปะและ 
 วฒันธรรมขนานแท ้ของ ชาวฮอลแลนดแ์ละดชัทร์วมไวด้ว้ยกนั 

  หมูบ่า้นยฟูุอนิ หมูบ่า้นเล็กๆ ในจงัหวดัโออติะ ทีด่งึดดูนกัทอ่งเทีย่วจากท ัว่โลก 
  ศาลเจา้ยโูทกอุนิาร ิศาลเจา้ใหญแ่หง่เมอืงซากะ เป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ทีใ่หญแ่ละส าคญัทีส่ดุในญีปุ่่ น 
  จโิงคเุมงรุ ิซึง่ประกอบไปดว้ยบอ่น า้แรส่สีนัแปลกตา เกดิจากการรงัสรรคข์ ึน้โดยธรรมชาต ิ
  เทีย่วเมอืงฟกุโุอกะชอ้ปป้ิง CANAL CITY TENJIN  
  ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญีปุ่่ น 2 คนืเต็ม 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 05 – 10 ตลุาคม 61 52,900.- 

วนัที ่ 12 - 17 ตลุาคม 61 53,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-สนามบนิฟคุโุอกะ 
 

    

2 
สนามบนิฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุเมอืงเปบป-ุ 
ชมบอ่น ้าจโิงคเุมงรุ ิ– แชน่ ้าแร่ ✈ 🍽 🍽 

BEPPU 
KAMENOI 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โออติะ-หมูบ่า้นยฟูอุนิ-ซากะ-เมอืงโทส-ุโทซพุเีมีย่ม 
เอา้ทเ์ล็ต – แชน่ ้าแร่ 🍽 🍽 🍽 

URESHINO 
ONSEN  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร-ินางาซาก-ิเฮา้สเ์ทนบอช 🍽 อสิระ อสิระ 
WATERMARK 

HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

5 เมอืงฟกุโุอกะ - CANAL CITY – TENJIT 🍽 อสิระ อสิระ 
FUKUOKA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

6 สนามบนิฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 🍽 ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - สนามบนิฟคุโุอกะ 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 สนามบนิฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ-เมอืงเปบป-ุชมบอ่น า้จโิงคเุมงรุ ิ- แชน่ า้แร ่

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุซ ึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพือ่ถวายแดพ่ระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ 

เป็นวหิารเกา่แกแ่ละมผีูค้นหลั่งไหลไปสกัการะกนัอยา่งเนอืงแน่น ศาลเจา้นีม้รีปูปัน้ววัตัง้อยูห่นา้ทางเขา้โดย

สว่นใหญผู่ค้นทีไ่ปทีว่ัดนีจ้ะไปขอพรเรือ่งการเรยีนหรอืการท างาน ใหม้คีวามฉลาดหลักแหลมเหมอืนเขาของ

วัวน่ันเอง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม จโิงคเุมงรุ ิซ ึง่ประกอบไปดว้ยบอ่น ้าแรส่สีนัแปลกตาทัง้หมด 8 บอ่ (ไกดจ์ะพาทา่น

เยีย่มชมเพยีง 3 บอ่) ทีเ่กดิจากการรังสรรคข์ึน้โดยธรรมชาตแิตล่ะบอ่มคีวามรอ้นสงูเกนิกวา่ 100 องศา

เซลเซยีส ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิทีม่นุษยธ์รรมดาไมอ่าจลงไปสมัผัสได ้จงึถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน 

“บอ่น ้าแรน่รก” ดังนัน้ ทีน่ีจ่งึมตีัวมาสคอทเป็นยมทตูนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับทกุคนทีม่าเยอืนสถานทีแ่หง่นี ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั BEPPU KAMENOI หรอืเทยีบเทา่ 

 จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen) 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่3 หมูบ่า้นยฟูอุนิ-ซากะ-โทซุพเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต- แชน่ า้แร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชม หมูบ่า้นยฟูุอนิ เป็นหมูบ่า้นเล็กทีใ่นจงัหวดัโออติะ หา่งจากเมอืงบอ่น ้ารอ้นเบปปปุระมาณ10 

กโิลเมตร หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้นหตัถกรรม และยงัเป็นทีร่วบรวมแบบบา้นตา่งๆในประเทศญีปุ่่ นทีม่อีายุ

ตัง้แต ่120-180 ปีมารวมไวท้ีน่ีอ่กีดว้ย ทีน่ีจ่งึจัดไดว้า่เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วให ้

เดนิทางมาเยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูจั่งหวดัซากะ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่โทชุพเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบ

รนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ใหมล่า่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEURE, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, HOGAN ฯลฯ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั URESHINO ONSEN  

 จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ(Onsen) 

วนัที ่4 ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ– นางาซาก ิ- เฮา้สเ์ทนบอช 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยโูทกอุนิาร ิศาลเจา้ใหญแ่หง่เมอืงซากะ และยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ทีใ่หญแ่ละ

ส าคญัทีส่ดุในญีปุ่่ นรองจากศาลเจา้ฟชุมิอินิารแิหง่เมอืงเกยีวโต ศาลเจา้คะซะมแิหง่เมอืงอบิาราก ิลักษณะการ

สรา้งของศาลเจา้แหง่นีจ้ะเหมอืนการผสมรวมลักษณะวดัน ้าใสบวกกบัศาลเจา้ฟจูมิอินิารแิหง่เมอืงโตเกยีว

รวมกนั ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการขอพรและถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวดันางา

ซาก ิ

กลางวนั น าทา่นเขา้ชม เฮา้สเ์ทนบอช หมูบ่า้นฮอลแลนด ์ของประเทศญีปุ่่ น ทีร่วมสถาปัตยกรรม ศลิปะและวัฒนธรรม

ขนานแทข้องชาวฮอลแลนดแ์ละดชัทร์วมไวด้ว้ยกนั พรอ้มสนุกสนานตืน่เตน้กบัสิง่อ านวยความสะดวก

นานัปการ ทา่นสามารถถา่ยรปูกบับรรยากาศรอบๆ ไดอ้ยา่งสนุกสนาน ทัง้กงัหันแบบฮอลแลนด ์ทุง่ดอกไม ้

ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นทุง่ดอกทวิลปิ, ทุง่ดอกกหุลาบ, หรอืแมก้ระทั่งลอ่งเรอืชมบรรยากาศของเฮาสเ์ทนบอชได ้

อยา่งสบายใจ หรอืทา่นทีช่อบความตืน่เตน้เชญิที ่โรงภาพยนตร ์และสวนสนุกแบบตะวันตก เชน่ HORIZON 

ADVENTURE ชมการแสดงฉากน ้าทว่มใหญ ่ฟ้าผา่ทีท่ าไดเ้หมอืนจรงิอยา่งน่าทึง่ พรอ้มชมทวิทศันอ์นัสวยงาม

ของเมอืงนี,้ FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ใหท้า่นรว่มผจญภยัไปกบัฉากภาพยนตรก์ารตอ่สู ้

สดุยิง่ใหญน่อกอวกาศทีม่ทีา่นเป็นดาราน าแสดงดว้ย รับรองไดเ้ลยวา่ทา่นจะประทับใจไปอกีนานพรอ้มทัง้ยงั

เลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดังไมว่า่จะเป็นขนมเคก้ ชอ็คโกแลต และชทีหลากหลายชนดิไดต้ามอธัยาศัย 

** เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั WATERMARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ ฟุกโุอกะ – ชอ้ปป้ิง CANAL CITY - ชอ้ปป้ิงเทนจนิ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงฟกุโุอกะ น าทา่นชอ้ปป้ิง CANAL CITY หา้งขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง 

ฟกุโุอกะ และรายลอ้มไปดว้ยล าคลอง ภายในมรีา้นคา้มากมาย โดยเฉพาะสนิคา้แบรนดเ์นม ภตัตาคาร โรง

ภาพยนตร ์โรงแรม โรงละครเวท ี นอกจากนีใ้นชว่งเทศกาลตา่งๆ ก็จะมกีารประดับไฟดสูวยงาม ดังนัน้จงึมี

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาทีน่ีอ่ยูเ่สมอ 

บา่ย 
น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง ณ เท็นจนิ เพลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึอยา่งจใุจกบัแบรนดเ์นม

มากมาย และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส า อางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK 

II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

** เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที6่ สนามบนิฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

11.35 น.  น าทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 

14.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

************************************************** 

โปรแกรม :  KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FULL FUN 6D4N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

05-10 ตลุาคม 61 52,900 49,900 49,900 44,900 31,400 8,900 

12-17 ตลุาคม 61 53,900 50,900 50,900 45,900 31,400 8,900 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 
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6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 
 


