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สวนสนกุเฮ้าส์เทนบอช|สนกุสนานกบัเทศกาลประดบัไฟKingdom of Light 

หมู่บ้านยฟูุอิน |ศาลเจ้ายโูตคอุินาริ| เก็บสตรอว์เบอร์รี|ช้อปปิง้เทนจิน&คาแนลซิตี ้
 

 

   

  

KYUSHU HUIS TEN BOSCH NEW YEAR6วัน4คืน 

เดินทาง ธันวาคม2562 

ราคาเพียง65,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG648 01.00 – 08.10) 
วนัที่ 2.คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ)–ซาเซโบะ–สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช– เทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 
วนัที่ 3.นางาซากิ–อะตอมมิคบอมบ์– สวนสนัติภาพ– ซากะ– ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ–เบปปุ– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 4.บ่อน า้จิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ)– หมู่บ้านยูฟุอิน–โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท –ฟุกุโอกะ 

วนัที่ 5.ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี–ศาลเจ้าดาไซฟุ– ร้านจ าหน่ายของฝาก–ช้อปปิง้ย่านเทนจิน– ช้อปปิง้คาแนลซิตี ้

วนัที่ 6.คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ)–กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)(TG649 11.40 – 15.40) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (TG648 01.00 – 08.10) 

22.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ)– ซาเซโบะ– สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช– เทศกาลประดับ
ไฟKingdom of Light 

01.00น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.10น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรียมตวัออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซ่ึงเร็ว

กว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา ออกเดินทางสู่เมืองซาเซโบะ เมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากันรวมถึงสวนสนุกเฮ้าเทนบอช ที่เป็นจุดหมายหลกัๆของนักท่องเที่ยว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 
เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่ น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวฒันธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์
และดชัท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานต่ืนเต้นกับสิ่งอ านวยความสะดวกนานัปการ ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ 
ได้อย่างสนุกสนาน ทัง้กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทั่ง
ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความต่ืนเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบ
ตะวนัตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน า้ท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ท าได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทศัน์
อนัสวยงามของเมืองนีF้UTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุด
ย่ิงใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดาราน าแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทบัใจไปอีกนาน 
ไฮไลน์...สมัผสัประสบการณ์ เทศกาลประดับไฟKingdom of Light ขนาดใหญ่ภายในสวนสนุก ซ่ึงทุกปีจะมีการจดัแสดงไฟ 
LEDs หลายล้านดวง และบางจุดยังมีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึน้จากดวง
ไฟ จนเรียกได้ว่าเป็นอาณาจกัรแห่งแสงเลยทีเดียว 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารค ่า * 
** หมายเหตุ : ส าหรับเฮ้าส์เทนบอช ทางบริษัทฯ ได้รวมค่าเข้าชมสถานที่ และเคร่ืองเล่นเฉพาะชนิดที่ระบุอยู่ใน
เงื่อนไขของบัตรเข้าเรียบร้อยแล้ว** 
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ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
นางาซากิ–อะตอมมิคบอมบ์– สวนสันติภาพ– ซากะ– ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ–เบป
ปุ– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 เกิดขึน้ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.

1945 และยงัคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์ น าท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลงัสงครามที่ก่อให้เกิดความสญูเสีย
อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่ น 
 

 สวนสันติภาพ ที่สร้างขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมี
อนุสาวรีย์ที่สร้างขึน้เพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซ่ึงจะเป็นที่มา
แห่งความสงบร่มร่ืนต่อไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางสู่เมืองซากะ ชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และส าคัญที่สุด

ในญี่ปุ่ นรองจากศาลเจ้าฟุชิมิอินาริแห่งเมืองเกียวโต, ศาลเจ้าคะซะมิแห่งเมืองอิบารากิ ลกัษณะการสร้างของศาลเจ้าแห่งนีจ้ะ
เหมือนการผสมรวมลักษณะวดัน า้ใสบวกกับศาลเจ้าฟูจิมิอินาริแห่งเมืองโตเกียวรวมกัน ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการขอ
พรและถ่ายรูปตามอธัยาศยัจากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองเบปปุ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักBEPPUWAN HOTELหรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 

วันที่ 4 บ่อน า้จิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ)–– หมู่ บ้านยูฟุอิน–โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – 
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ฟุกุโอกะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 บ่อน า้จิโกกุเมกุริ ซ่ึงประกอบไปด้วยบ่อน า้แร่สีสนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกด์จะพาท่านชมเพียง 2 บ่อ) ที่เกิดจากการ
รังสรรค์ขึน้โดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสงูเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสันและความร้อนชนิดที่มนุษย์ธรรมดาไม่
อาจลงไปสมัผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน า้ แร่นรก” ดงันัน้ที่นี่จึงมีตวัมาสคอตเป็นยมทูตน้อยคอยให้การต้อนรับ
ทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่งนี ้

 หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ีอยู่ในจงัหวดัโออิตะห่างจากเมืองบ่อน า้ร้อนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนีเ้ป็น
หมู่บ้านหตัถกรรม และยงัเป็นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญี่ปุ่ นที่มีอายุตัง้แต่ 120-180 ปีมารวมไว้ ที่นี่จึงจดัได้ว่าเป็น
พิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเย่ียมชมได้ตลอดทัง้ปี 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ร้านอาหาร 

 โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท เป็นช้อปปิง้มอลล์ ท่ีมีต้นแบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีอากาศสด
ช่ืนแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทัง้แบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศที่มาด าเนินกิจการเองโดยตรงกว่า 150 ร้าน 
มีศูนย์อาหารและร้านอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศที่โล่งสบายท าให้เดินเล่นได้ทัง้วนัเลย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUKUOKA TOEI HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี–ศาลเจ้าดาไซฟุ–ร้านจ าหน่ายของฝาก– ช้อปป้ิงคาแนลซิตี–้
ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเก็บสตรอว์เบอร์รีจากต้นในไร่สตรอว์เบอร์รี ของชาวญี่ปุ่ นที่มีการปลูกอย่าง
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พิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าให้ผลของสตรอ ว์เบอร์รีนัน้มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และ
รสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า 
 

 เดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งต านานปราชญ์คนส าคนของญี่ปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจ้าที่ตัง้อยู่ในดาไซฟุ ซ่ึงเคย
เป็นที่ท าการของรัฐบาลประจ าจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เม่ือปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara 
no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อท าให้คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขัน้ลงจากต าแหน่ง
ในชัน้ศาลกลายเป็นข้าราชการชัน้ผู้น้อยประจ าที่ดาไซฟุ หลังจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถูกฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้
คุ้มครอง นอกจากนีเ้ขายังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ 
ดึงดูดผู้คนที่มาเย่ียมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทัง้ยังได้รับความนิยมอย่างย่ิงในหมู่นักเรียนที่ก าลังเตรียม
สอบ ที่ผู้คนพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายงั เต็มไป
ด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก และขนมขึน้ช่ือตามต านาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมทัง้สตาร์บคัส์ที่ตกแต่งได้สวยงามติดอนัดบัโลก 

 ช้อปปิ ้ง ร้านจ าหน่ายของฝาก  ที่รวบรวมสินค้าชัน้น าต่างๆไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของคนญี่ปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางค์ต่างๆ 
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 ช้อปปิง้คาแนลซิตีเ้ป็นแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และรายล้อมไปด้วยล าคลอง ภายในมีร้านค้า
มากมาย โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนม ภตัตาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงละครเวทีนอกจากนีใ้นช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมี
การประดบัไฟดูสวยงาม ดงันัน้จึงมีนักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่อยู่เสมอ 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ช้อปปิง้ย่านการค้าที่มีช่ือเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้ของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนม
มากมาย และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสือ้ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่นส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางค์ย่ีห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ)–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(TG649 11.40 – 15.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 

11.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

  

อัตราค่าบริการ: KYUSHU HUIS TEN BOSCH NEW YEAR6วนั4คืนโดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 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 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ**ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต3ุ ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 
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2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือคว าม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กับลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
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  (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


