
 

 

   

 

 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2562 “หยดุวนัแรงงาน” 

 

 
 



 

 

 

วนัศกุรท์ ี ่26 เมษายน 2562 (1)    กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

20.00 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ระหวา่งประเทศขาออก (ชัน้ 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตูทางเขา้หมายเลข 2) 

พบกบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก ณ บรเิวณหนา้เคานเ์ตอร ์C                         

*** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมม่ปีระกาศเตอืน

ผูโ้ดยสารขึน้เครือ่งดงัน ัน้ผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่ง

นอ้ย 45 นาท ี*** 

 

วนัเสารท์ี ่27 เมษายน 2562 (2)   สนามบนิฟุกโุอกะ – สวนคาวาชฟิูจ ิ(ชมดอกวสิทเีรยี) - จโิกก ุเมกรุ ิ 

  อาบทรายรอ้น 
 

 
 

00:50  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG648 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

08:00   ถงึ สนามบนิฟุกโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ทุยั...ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง  

 นําทา่นชมความสวยงามของ ดอกวสิทเีรยี ณ “สวนคาวาชฟิูจ”ิ จุดเด่นภายในสวนแห่งนี้คอือโุมงคด์อก

วสิทเีรยีกวา่ 200 ตน้ ทีท่ ิง้ก ิง่กา้นพรอ้มดอกสมีว่งเขม้ มว่งออ่น ขาว และชมพไูลเ่ฉดสหีอ้ยลงมาจากอโุมงค์

ไมท้ีค่ลุมทางเดนิยาวประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้ยังมจีุดชมดอกไมท้ีเ่ป็นซุม้โคง้ครึง่วงกลม และซุม้

สีเ่หลีย่มขนาดกวา้ง เมือ่มองจากระยะไกลจะเหมอืนพู่ประดับเต็ม ลานรอบๆจะมมีา้น่ังใหน่ั้งชมดอกไมอ้ยู่

หลายจดุทั่วบรเิวณ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไม ้

 

 

วนัที ่ รายการทวัร ์

มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั คํา่ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) TG648 00.50-08.00+1 - - - 

วนัทีส่อง 

สนามบนิฟุกโุอกะ - สวนคาวาชฟิจู ิ(ชมดอกวสิทเีรยี) - ชมบอ่นํา้รอ้น จโิกก ุ
6 บอ่  อาบทรายรอ้น   

 BEPPU WAN ROYAL HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL  

 

วนัทีส่าม 

หมูบ่า้นยฟููอนิ - ภเูขาไฟอะโสะ (ผา่นชม) - ชอ่งเขาทาคาชโิฮะ - ยา่นชโิม
โทร ิ ✓ ✓ ✓ 

 DORMY INN KUMAMOTO HOTEL OR SIMILAR CLASS          

วนัทีส่ ี ่
น ัง่เรอืเฟอรร์ี ่สู ่นางาซาก ิ- สวนสนัตภิาพ - ยอดเขาอนิาสะ (รถบสั) 

✓ ✓ HTL 
 YATARO NAGASAKI HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัทีห่า้ 

สวนเครือ่งปัน้ดนิเผาอะรติะ - ศาลเจา้ดาไซฟุ - ยา่นเทนจนิ - ชอ้ปป้ิงคาแนล 
ซติ ี ้

 CHISUN HAKATA HOTEL OR SIMILAR CLASS  
***พเิศษ!!บฟุเฟตช์าบ ู+ ขาปยูกัษ*์** 

✓ ✓ ✓ 

วนัทีห่ก สนามบนิฟุกโุอกะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) TG648 11.35-14.55 ✓ - - 



 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นสู ่“จโิกก”ุ ทีห่มายถงึ “นรก” ซึง่เป็นบรเิวณทีบ่อ่น้ํารอ้นผดุขึน้มาทัง้หมด 9 บอ่ทีม่ลีักษณะแตกต่าง

กนัตามแรธ่าตโิดยแตล่ะบอ่ลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้นสงูถงึ 98 องศาเซลเซยีส อาท ิเชน่ อมุ ิจโิกก ุ(บอ่

ทะเล) เป็นบอ่นํารอ้นทีม่สีฟ้ีา ,ชโินะอเิกะ จโิกก ุ(บอ่เลอืด) บอ่นํารอ้นทีน้ํ่าเป็นสแีดง และ ทะสมึาก ิจโิก

ก ุบอ่น้ํารอ้นทีม่ลีักษณะพเิศษคอืจะมกีารปะทขุึน้มาของน้ํารอ้นในบอ่ทุกๆ 25-30 นาท ีและจะประทุอยูน่าน

ประมาณ 1 นาท ีเป็นตน้ บอ่น้ําพรุอ้นธรรมชาตนิีเ้กดิขึน้ภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ย

แรธ่าตทุีเ่ขม้ขน้ อาท ิกํามะถัน แรเ่หล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ มคีวามรอ้นเกนิกวา่ทีจ่ะอาบได ้

อสิระกบัการหามมุถกูใจเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 จากนัน้ใหท้่านไดส้ัมผัสกับการ “อาบทรายรอ้น” ทีเ่ลือ่งชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น นําท่านอาบทรายรอ้น ทีถ่อืว่า

เป็นบอ่น้ํารอ้นโดยไอน้ําจากทรายธรรมชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ในญีปุ่่ น ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับการรับไอ

อุ่นสู่ร่างกายที่เกดิจากไอน้ําจากทราย ความผ่อนคลายที่เกดิหลังจากสิน้สุดการแช่ทรายนัน้ ท่านจะไม่

สามารถลืมเลือนไดแ้ละชาวญี่ปุ่ นเชือ่กันว่าในทรายรอ้นนัน้จะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุที่ทําใหผ้วิพรรณสดใส

สขุภาพด ีและยงัมสีรรพคณุทางการรักษาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   ทีพ่กั  BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

**จากน ัน้พกัผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แชอ่อนเซ็น” การแชนํ่า้แรท่ีค่นญีปุ่่ นเชือ่กนัวา่

จะชว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติและชว่ยใหผ้วิพรรณดขี ึน้** 

 

วนัอาทติยท์ี ่28 เมษายน 2562 (3)   หมูบ่า้นยฟููอนิ - ภเูขาไฟอะโสะ (จดุถา่ยรปู) - ชอ่งเขาทาคาชโิฮะ  

    ยา่นชโิมโทร ิ

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําเดนิทางสู่ “หมูบ่า้นยูฟูอนิ” หมูบ่า้นหัตกรรม แห่งตน้กําเนดิผลติภัณฑแ์ละโครงการ หนึง่หมูบ่า้นหนึง่

ผลติภณัฑ ์และทีเ่มอืงไทยไดนํ้ามาเป็นตน้แบบและปรับปรงุเป็น หนึง่ตําบล หนึง่ผลติภณัฑ ์ภายในหมูบ่า้นมี

รา้นคา้การฝีมอืมากมาย ชมรา้นเครือ่งแกว้ รา้นขนมญีปุ่่ นปรุงสดๆ รอ้นๆ และสะอาดสะอา้น และเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึมากมาย ชมทะเลสาบเกา่แกโ่บราณ ชมปลาพันธุท์ีห่ายากนานาชนดิอยูอ่าศัย ในทะเลสาบอยา่ง

ธรรมชาต ิ

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“อทุยานแหง่ชาตอิะโซะคจุ”ู เพือ่นําทา่นสูจ่ดุถา่ยภาพ “ภเูขาไฟอะโสะ” ทีม่ปีาก

ปลอ่งภเูขาไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ภเูขาไฟแหง่นีม้คีวามสงู 1,592 เมตร มปีากปล่องอยูห่า้แห่งและจะระเบดิ

ทกุสองหรอืสามปี แตไ่มร่นุแรงนัก และบรเิวณปากปลอ่งภเูขาไฟจะมคีวันคกุรุน่ออกมาตลอดเวลา   

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ “ช่องเขาทาคาชโิฮะ” เป็นหนึง่ในสถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงของ

จังหวัดมยิาซาก ิซึง่ชอ่งเขานีเ้กดิจากการกอ่ตัวของลาวาเมือ่ครัง้ภเูขาไฟอะโสะทีต่ัง้อยูใ่นจังหวัดคุมาโมโต ้

เกดิปะทุ หลังจากนัน้ไดถู้กกัดเซาะโดยแมน้ํ่าโกคาเสะเรือ่ยมาจนกลายเป็นชอ่งเขาทีท่ัง้สองฝ่ังมคีวามสูง

โดยประมาณ 80-100 เมตรเลยทเีดยีว โดยสถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นอทุยานแหง่ชาต ิ**ราคา

นีย้งัไมร่วมคา่ลอ่งเรอื หากทา่นใดตอ้งการจะล่องเรอืรบกวนแจง้ทางเจา้หนา้ทีอ่ ีกครัง้** สมควรแกเ่วลานํา

ท่านสูย่่านชอ้ปป้ิง “ชโิมโทร”ิ ย่านศูนยร์วมการคา้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบันของเมอืงคุมาโมโต ้เป็นย่าน

การคา้ในร่มแบบอารเ์คดยาวประมาณ 35 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้รวมกว่า 60,000 รา้น รวม 4 อารเ์คด 



 

 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ ไมว่า่จะเป็นสนิคา้ยอดนยิอดอยา่ง เครือ่งสําอางยีห่อ้ต่างๆ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

ขนมของฝาก สนิคา้จําพวกอาหาร ผลไม ้รวมถงึรา้นอาหาร รา้นชา กาแฟ ไวอ้ยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั  DORMY INN KUMAMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัจนัทรท์ี ่29 เมษายน 2562 (4)    น ัง่เรอืเฟอรร์ีสู่น่างาซาก ิ– สวนสนัตภิาพ – ภเูขาอนิะสะ (รถบสั) 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านสู่ “ทา่เรอืคุมาโมโตะ” เพือ่นําท่านเปลีย่นอรยิาบถขึน้ “เรอืเฟอรร์ี”่ สู่ “ทา่เรอื ชมิาบาระ” (ใช ้

เวลาประมาณ 30 นาที) อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศอันสวยงามบนเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ 

ทา่มกลางฝงูนกนางนวลทีค่อยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วพรอ้มภเูขาไฟอนุเซนอนัยิง่ใหญเ่ป็นฉากหลัง 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อยัง “เมอืงนางาซาก”ิ เมอืงท่าเกา่แกอ่ันทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ เมือ่ครัง้

อดตีเมอืงนีถ้อืเป็นเมอืงทา่ทีม่กีารตดิตอ่คา้ขายแลกเปลีย่นอารยะธรรมตา่งๆกบัโลกตะวันตก 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ “สวนสนัตภิาพ” สวนแห่งนี้ถูกจัดแต่งในสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ  บนเนนิเขาแห่งนี้ยังเป็นทีต่ัง้

ของสถูปเจดยีใ์หญ่สขีาวทรงระฆังแบบอนิเดยี ภายในเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของ องค์

พระสมัมา สมัพทุธเจา้ ซึง่นายกรัฐมนตรคีนแรกของอนิเดยีเป็นผูอ้ญัเชญิมา 

 จากนัน้นําทา่นเปลีย่นบรรยากาศสูก่ารชม “ภเูขาอนิะสะ” โดยรถบสั ภเูขาทีส่งูทีส่ดุดว้ยความสงู 333 เมตร 

ชมววิทวิทัศน์ ทีส่วยงามของเมอืงนางาซาก ิและบรรยากาศธรรามชาตขิองภเูขาทีล่อ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ล็ก

ใหญน่านาชนดิ รวมถงึสถาณีกระจายเสยีงทัง้ โทรทัศน ์และ วทิย ุและเป็นสถานทีอ่อกเดทยอดฮติสําหรับคู่

หนุ่มสาวในยา่นนีอ้กีดว้ย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   ทีพ่กั  YATARO ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

**จากน ัน้พกัผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แชอ่อนเซ็น” การแชนํ่า้แรท่ีค่นญีปุ่่ นเชือ่กนัวา่

จะชว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติและชว่ยใหผ้วิพรรณดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัองัคารที ่30 เมษายน 2562 (5)   ศาลเจา้ดาไซฟุ - ชมซากปราสาทฟุกโุอกะ - ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ  

       ชอ้ปป้ิงคาแนล ซติ ี ้

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นสู ่“เมอืงอารติะ” เมอืงเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัดา้นเครือ่งป่ันดนิเผาโดยเฉพาะเครือ่งเคลอืบ ดนิเผา 

(Porcelain) เรยีกวา่อารติะ-ยาก(ิArita-yaki) เพือ่เขา้ชม “สวนอารติะพอรช์เลน” (Arita Porcelain 

Park) ชมอาคารทีส่รา้งตามแบบพระราชวังสวงิเจอร ์(Zwinger Palace) ของเมอืงเดรสเดน(Dresden) 

ประเทศเยอรมน ีทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นเครือ่งเคลอืบดนิเผาเหมอืนกนั ใหท้า่นสนุกกบัสวนสนุกและเครือ่งเลน่ตา่งๆ 

ภายในอยา่งเต็มที ่(ราคาทวัรน์ี ้ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่และกจิกรรมตา่งๆ) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิสู ่“ศาลเจา้ดาไซฟุ” เป็นศาลเจา้ในลัทธชินิโต ซึง่คนญีปุ่่ นเชือ่ว่าเป็นศาลเจา้ทีใ่หพ้รในเรือ่ง

การศกึษาเลา่เรยีน เนือ่งจากศาลเจา้นีส้รา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัทา่นสกึาวาระ โนะ มจิซิาเนะ ผูเ้ป็นนักปราชญ์

ประจําราชสํานักในสมยัเฮอัน แต่ถูกใสร่า้ยจนถูกปลดออกจากตําแหน่งและเนรเทศใหม้ารับราชการอยูท่ีด่า

ไซฟ ุแตอ่ยูไ่ดแ้คเ่พยีง 2 ปีก็เสยีชวีติ โดยศาลเจา้นี้สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผูค้นมักมากราบไหว ้

ฝากเนือ้ฝากตัวกบัศาลเจา้แหง่นี ้โดยเฉพาะชว่งเทศกาล 7-5-3 เพือ่ขอพรใหฉ้ลาดและมสีตปัิญญาด ี

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“ยา่นเทนจนิ” ยา่นธุรกจิและยา่นชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาะควิช ูใหท้่านไดช้อ้ป

ป้ิงอยา่งจใุจไมว่า่จะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า รา้นเสือ้ผา้บตูกิ และรา้นคา้มากมายที่

อยูใ่ตด้นิ “เทนจนิ” แหลง่ดาวนท์าวนห์มายเลขหนึง่ของเกาะควิช ู อสิระกับการเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้

มากมายกบัหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง รา้นเครือ่งสําอาง เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้แฮนดเ์มด โดยเฉพาะใน

วันเสาร ์อาทติยจ์ะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะควิชทูีม่าหาความสขุและความสนุกกับเพือ่นและคนรูใ้จ ให ้

ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 ชอ้ปป้ิงกันต่อที ่“คาแนล ซติ ี”้ ศูนยก์ารคา้ทันสมัยที่สุดแห่งหนึง่ในย่านนี้ ศูนยร์วมความบันเทงิครบวงจร 

ของคนญีปุ่่ นอาทเิชน่โรงหนังจอยกัษ์ 13 จอ ศนูยร์วม รา้นอาหารหลากหลายสไตล ์รวมถงึราเมงทีม่ชี ือ่เสยีง 

สดุแสนอรอ่ย อสิระตามอธัยาศัย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ***พเิศษ!!! บฟุเฟตช์าบ ู+ ขาปยูกัษ์*** 

   ทีพ่กั  CHISUN HAKATA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัพุธที ่01 พฤษภาคม 2562 (6)  สนามบนิฟุกโุอกะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟกุโุอกะ 

11:35  ออกเดนิทางจากสนามบนิฟุกโุอกะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG649 

14:55  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

- - - Always with You - - - 

หมายเหต ุ :   

 รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอัตรา

แลกเปลีย่นโดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญทีส่ดุ 



 

 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น ของกองตรวจคนเขา้เมอืง / การนํา

สิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร ์ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิาร 

***สําหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป***  

 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ทา่นละ 
เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีง 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 57,900.- 54,900.- 51,900.- 8,000.- 

***กรณีมตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 20,000.-บาท*** 

***กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น /ทรปิ*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ทีพ่ัก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเดยีวกนั 

2. คา่อาหาร, คา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

3. คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่นในตลอดการเดนิทาง 

4. คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ทัศนาจรตามเสน้ทางและสายการบนิทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000.- บาท  

   (หากอายเุกนิ 70 ปีขึน้ไป คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม*์* 

6. บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวด/ทา่น และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ, คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3%   

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 

5.คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ (จํานวน 2,000.-เยน/ทา่น/ทรปิ) 

 

เงือ่นไขการชําระเงนิ :    

 สําหรบัการจองกรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

 ชําระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลกิ :  

กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจํา 

กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วันทําการ ทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งหัก 50% ของอตัราคา่บรกิาร 

กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ:  

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมจํีานวนผูเ้ดนิทางครัง้ละ 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูเ้ดนิทางมจํีานวนไมค่รบตามจํานวนดังกล่าว 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและ/หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อัตรา

แลกเปลีย่นโดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญทีส่ดุ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการ

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ,การประทว้ง, การ

กอ่จลาจล 



 

 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางไปกลับพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือ่นวัน

เดนิทาง หรอืคนืเงนิได ้

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไม่

ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ประเทศญีปุ่่ น  

 

ตวัอยา่งของเอกสารมดีงัตอ่ไปนี ้

1.  บตัรโดยสารเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2.  สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้ 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ 

4.  กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

5.  หลักฐานการทํางานทีส่ามารถยนืยันว่าท่านมกีารทํางานทีช่ดัเจนอยูใ่นประเทศไทย เชน่ หนังสอืรับรองการทํางาน บัตร

พนักงาน เป็นตน้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น(สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้

เทา่นัน้ 

3.  ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15  วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


