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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ขอพรจากศาลเจา้ชื�อดงัแหง่เกาะควิชู ณ ศาลเจา้ดาไซฟ ุ

- เดนิเลน่ชมหมูบ่า้นยฟูุอนิ ชมบอ่นํ )าแรส่สีนัแปลกตา จโิงคเุมงรุ ิ

- เยี�ยมชมศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิตดิ 1 ใน 3 ศาลเจา้ที�ใหญท่ี�สดุในญี�ปุ่ น 

- ชมความสวยงามปราสาทเกา่แกท่ี�อยูคู่เ่กาะควิชูมาชา้นาน ณ ปราสาทคมุาโมโต ้

- เที�ยวเมอืงประวตัศิาสตรแ์หง่สงครามโลกคร ั)งที� 2 ณ เมอืงนางาซาก ิ

- เพลดิเพลนิชอ้ปปิ) งยา่นดงั เท็นจนิ และ โทส ุเอา้ทเ์ล็ต 

- ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ )าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 1 คนื 

KYUSHU SAKURA CHECK IN 5 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางมนีาคม-เมษายน ราคาเร ิ�มตน้ 39,900 บาท 

โดยสารการบนิไทย 

GT-FUK TG03 

JAPAN 



  

  

    
  

GT-FUK TG03 

 

 

Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย   

เจา้หนา้ที�จากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 

Day 2 

สนามบนิฟคุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมูบ่า้นยฟูอุนิ – เมอืงเปบป ุ– ชมบอ่นํ )าจโิงคเุมงรุ ิ[ชมบอ่นํ )า  

2 บอ่] – แชน่ํ )าแร ่

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 648 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุซึ�งสรา้งขึ2นในปี ค.ศ.905 เพื�อถวายแดพ่ระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ เป็นวหิาร

เกา่แกแ่ละมผีูค้นหลั�งไหลไปสกัการะกนัอยา่งเนอืงแน่น วัดนี2มรีูปปั2นวัวตั 2งอยู่หนา้ทางเขา้โดยสว่นใหญ่ผูค้นที�ไปที�วัดนี2

จะไปขอพรเรื�องการเรยีนหรอืการทํางาน ใหม้คีวามฉลาดหลกัแหลมเหมอืนเขาของววันั�นเอง  

เที�ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านยูฟุอนิ เป็นหมู่บา้นเล็กที�ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อนํ2ารอ้นเบปปุประมาณ10 

กโิลเมตร หมู่บา้นแห่งนี2เป็นหมู่บา้นหัตถกรรม และยังเป็นที�รวบรวมแบบบา้นตา่งๆในประเทศญี�ปุ่ นที�มอีายุตั 2งแต ่120-

180 ปีมารวมไวท้ี�นี�อกีดว้ย ที�นี�จงึจัดไดว้า่เป็นพพิธิภัณฑท์ี�มชีวีติที�สามารถดงึดดูนักทอ่งเที�ยวใหเ้ดนิทางมาเยี�ยมชมได ้

ตลอดทั 2งปี  นําท่านชม บ่อนํ)าจโิงคุเมงุร ิซึ�งประกอบไปดว้ยบ่อนํ2าแร่สสีันแปลกตาทั 2งหมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพาทา่น

เยี�ยมชมเพยีง 2 บ่อ) ที�เกดิจากการรังสรรคข์ึ2นโดยธรรมชาตแิต่ละบ่อมคีวามรอ้นสงูเกนิกว่า 100 องศาเซลเซยีส 

ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิที�มนุษยธ์รรมดาไมอ่าจลงไปสมัผัสได ้จงึถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน “บอ่นํ2า แร่นรก” ดังนั2น 

ที�นี�จงึมตีวัมาสคอทเป็นยมทตูนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับทกุคนที�มาเยอืนสถานที�แหง่นี2   

เย็น เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก BEPPU ONSEN HOTEL          

รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ )าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู–ิสนามบนิฟคุโุอกะ     

2 
สนามบนิฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุหมูบ่า้นยฟูอุนิ-เมอืงเปบป ุ

ชมบอ่นํ2าจโิงคเุมงรุ ิ[ชมบอ่นํ2า 2 บอ่]-แชนํ่2าแร่ 
� � � 

BEPPU HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงคมุาโมโต-้ปราสาทคมุาโมโต-้ชมดอกซากรุะ-นั�งเรอืเฟอรร์ารี�สู่

เมอืงนางาซาก-ิอะตอมมคิบอมบ-์สวนสนัตภิาพ-ถนนฮามาโนะมาจ ิ
� � � 

NAGASAKI  HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงซากะ-ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร-ิโทส ุเอา้ทเ์ล็ต-ฟกุโุอกะ-ชอ้ปปิ2ง

เท็นจนิ 
� � � 

FUKUOKA  HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิฟคุโุอกะ-กรุงเทพฯ � 
 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 



  

  

    
  

GT-FUK TG03 

 

 

Day 3 

เมอืงคมุาโมโต ้– ปราสาทคมุาโมโต ้– ชมดอกซากรุะ – น ั�งเรอืเฟอรร์ ี�สูเ่มอืงนางาซาก ิ 

อะตอมมคิบอมบ ์– สวนสนัตภิาพ – ถนนฮามาโนะมาจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคมุาโมโต ้นําทา่นชม ปราสาทคมุาโมโต ้พรอ้มซากปรักหักพังที�เกดิจากเหตกุารณ์

แผน่ดนิไหวเมื�อ 2 ปีกอ่น แตเ่ดมิปราสาท ใชเ้ป็นป้อมปราการ ตามประวัตมิ ี2 ตระกลูใหญท่ี�ครอบครองและดแูล

ปราสาท ชว่งแรกคอืตระกลูคาโตะ (Kato) โดยทา่นคาโตะ คโิยมาสะ ไดเมยีวในขณะนั2นซึ�งไดบ้รูณะและปรับปรุงตวั

ปราสาทเพิ�มเตมิ (รูปแบบตามที�เห็นในปัจจุบนั) ตอ่มาปราสาทก็ตกอยูใ่นการดแูลของตระกลูโฮโซกาวะ (Hosogawa) 

ที�เขา้มามอํีานาจปกครองเมอืงคมุาโมโตะแทน และในปี ค.ศ.1877 ตวัปราสาทถกูเพลงิไหมเ้สยีหายเกอืบทั 2งหมด อกี

เกอืบ 100 ปี ตอ่มาจงึไดม้กีารสรา้งขึ2นใหมเ่ลยีนแบบโครงสรา้งเดมิใหเ้หมอืนกบัยุคตระกลูคาโตะ ที�น่าทึ�งกวา่นั2นคอื

ภายในตวัปราสาทสรา้งดว้ยไมโ้ดยไมใ่ชต้ะปเูลย ปราสาทหลังนี2มักถกูเรยีกวา่ “ปราสาทดํา” ตามสทีี�ทาตวัปราสาทไว ้ 

และปราสาทคมุาโมโตยั้งเป็นสถานที�ที�ใชใ้นงานเฉลมิฉลองครบรอบ 400 ปี การกอ่ตั 2งจังหวัดคมุาโมโต ้เมื�อปี 2007 

อกีดว้ย และชมความสวยงามของ ดอกซากรุะ ที�อยูโ่ดยรอบปราสาทคมุาโมโต ้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชมความงาม 

รวมทั 2งถา่ยรูปเป็นที�ระลกึเก็บเป็นภาพความประทบัใจ ...  จากนั2นนําทา่นมุง่หนา้สูท่า่เรอื ลอ่งเรอืเฟอรร์ ี�จากทา่ชมิา

บาระสูท่า่เรอืนางาซาก ิ(ใชเ้วลาประมาณ30 นาท)ี ระหวา่งนั2นทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารนกนางนวล

ระหวา่งการลอ่งเรอืสูเ่มอืงนางาซาก ิ

เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ นางาซาก ินําท่านชม อะตอมมคิบอมบ ์ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ�งก่อสรา้งแถูกระเบดิในสมัย

สงครามโลกครั2งที� 2 เกดิขึ2นในวันที� 9 สงิหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษ์ไวใ้หค้นรุ่นหลังไดด้เูป็นอนุสรณ์ นําทา่น

ชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที�ก่อใหเ้กดิความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวงตอ่ประเทศญี�ปุ่ น สวนสนัตภิาพ ที�สรา้ง

ขึ2นเพื�อเป็นที�ระลกึถงึเหตกุารณ์สงครามโลกครั2งที� 2 เรยีกวา่ “สงครามมหาเอเชยีบรูพา” ภายในมอีนุสาวรยีท์ี�สรา้งขึ2น

เพื�อระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามที�ผา่นมาและการมองใหเ้ห็นถงึสนัตภิาพในอนาคตซึ�งจะเป็นที�มาแห่งความสงบ

ร่มรื�นตอ่ไป  จากนั2นนําทา่นสู ่ถนนฮามาโนะมาจ ิเป็นย่านชอ้ปปิ2งที�อยู่ใจกลางเมอืงนางาซาก ิทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ

กบัรา้นคา้มากมาย ทั 2งรา้นอาหาร รา้นเสื2อผา้แฟชั�น รา้นขนมและอื�นๆอกีมากมายที�ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรตามอธัยาศยั... 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั        

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก NAGASAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



  

  

    
  

GT-FUK TG03 

 

Day 4 

เมอืงซากะ – ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ– โทส ุเอา้ทเ์ล็ต – ฟกุโุอกะ – ชอ้ปปิ) งเท็นจนิ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นสู ่ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิศาลเจา้ใหญแ่หง่เมอืงซากะ และยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ที�ใหญแ่ละสาํคญัที�สดุในญี�ปุ่ น

รองจากศาลเจา้ฟชุมิอินิารแิหง่เมอืงเกยีวโต, ศาลเจา้คะซะมแิหง่เมอืงอบิาราก ิลกัษณะการสรา้งของศาลเจา้แหง่นี2จะ

เหมอืนการผสมรวมลกัษณะวดันํ2าใสบวกกบัศาลเจา้ฟจูมิอินิารแิหง่เมอืงโตเกยีวรวมกนั ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับ

การขอพรและถา่ยรูปตามอธัยาศยั จากนั2นนําทา่นเดนิทางสู ่โทสุเอา้ทเ์ล็ต เอา้ทเ์ล็ตที�ไดรั้บความนยิมมากที�สดุในเขต

ควิช ูทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื2อสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายชนดิ จากทั�วโลก เชน่ COACH, PRADA, 

ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และรา้นคา้แฟชั�นนําอกีมากมายของคนทกุวยั  

เที�ยง            อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นสู ่ชอ้ปปิ2งย่านการคา้ที�มชี ื�อเสยีง ณ เท็นจนิ เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื2อของที�ระลกึอย่างจุใจกับแบรนดเ์นม

มากมาย และเครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เครื�องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสื2อผา้แบรนดเ์นม เสื2อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น เครื�องสํา อางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆอกีมากมาย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่                     

 

 

 

 

 



  

  

    
  

GT-FUK TG03 

Day 5 

สนามบนิฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคโุอกะ เพื�อเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

11.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 649 

15.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

KYUSHU SAKURA CHECK IN 5D3N BY TG 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

21-25 มนีาคม 2561 [1] 39,900 39,900 38,900 7,900 

21-25 มนีาคม 2561 [2] 39,900 39,900 38,900 7,900 

22-26 มนีาคม 2561 [1] 39,900 39,900 38,900 7,900 

22-26 มนีาคม 2561 [2] 39,900 39,900 38,900 7,900 

23-27  มนีาคม 2561 [1] 42,900 42,900 41,900 7,900 

23-27  มนีาคม 2561 [2] 42,900 42,900 41,900 7,900 

28 มนีาคม-01 เมษายน 2561 [1] 42,900 42,900 41,900 7,900 

28 มนีาคม-01 เมษายน 2561 [2] 42,900 42,900 41,900 7,900 

29 มนีาคม-02 เมษายน 2561  42,900 42,900 41,900 7,900 

30 มนีาคม-03 เมษายน 2561  42,900 42,900 41,900 7,900 

09-13 เมษายน 2561 43,900 43,900 42,900 7,900 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที� สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงื�อนไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะครั2งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึ)นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิjในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัkวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั2ง มฉิะนั2นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น 

 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทั 2งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั 2งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที�นั�งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ั)งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั)งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิhท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั)งส ิ)น  ** 

            **สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั2น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขั 2นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั 2งไทยและญี�ปุ่ น ขึ2นอยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั2น 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั 2งสิ2น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิj ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น 

อตัราคา่บรกิารนี)รวม 
1. คา่ตัkวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั 2นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั 2นที�นั�งจากชั 2นประหยัดเป็นชั 2นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นั2น  

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั    

    แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ2าหนักสมัภาระรวมในตัkวเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื2อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบี2ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบี2ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี)ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 2น

ในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�

สถานทตูกําหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ2ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัkวเครื�องบนิ 

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

6. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จ่าย 3% 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 2นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั 2นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อเป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัkวเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ั 2งนี2ข ึ2นอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตัkวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ2นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพื�อการพํานักระยะสั 2น 

3. ในขั 2นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิี�อาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิjที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิjการเก็บคา่นํ2ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ2นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิjในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั 2งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทั 2งหมด 

7. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิhในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั)งนี)ข ึ)นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี�ปุ่ น  และราคาอาจเปลี�ยนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ั)งนี)ข ึ)นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 


