
  1 KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วนั 4คืน โดยสายการบินไทย                                    [GQ2FUK-TG003] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
สวนสนกุเฮา้สเ์ทนบอช | สนกุสนานกบัเทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 

 หมูบ่า้นยฟูอุิน | ศาลเจา้ยโูตคอุินาร ิ| เก็บสตรอวเ์บอรร์ ี| ชอ้ปป้ิงเทนจิน & คาแนลซตีิ ้
 

 

   

  

KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วัน 4คนื 

เดนิทาง มีนาคม– เมษายน 2563 

  ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 52,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG648 / 00.50 – 08.00) 
วนัท่ี 2.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – เมืองซาเซโบะ– สวนสนกุเฮา้สเ์ทนบอช – เทศกาลประดบัไฟ Kingdom of Light 
วนัท่ี 3.  เมืองนางาซากิ – พิพิธภณัฑส์งครามนางาซากิ – สวนสนัติภาพ – เมืองซากะ – ศาลเจา้ยโูตคอุินาร ิ– เบปป ุ– แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 4.  บอ่น า้จิโกก ุเมกรุ ิ(ชม 2 บอ่) – หมูบ่า้นยฟูอุิน – โทซุ พรเีมียม เอาทเ์ลท็ – ฟกุโุอกะ 

วนัท่ี 5.  ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ ี– ศาลเจา้ดาไซฟุ – รา้นจ าหนา่ยของฝาก – ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจิน – ชอ้ปป้ิงคาแนลซิตี ้

วนัท่ี 6.  คิวช ู(สนามบินฟกุโุอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG649  / 11.35 – 14.55) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (TG648 / 00.50 - 08.00) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันที ่2 
ควิชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) – เมืองซาเซโบะ - สวนสนุกเฮ้าสเ์ทนบอช - เทศกาล
ประดับไฟ Kingdom of Light 

00.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ไกดจ์ะพาทกุท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พรอ้มกบัรบกวนปรบันาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็ว

กวา่เมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ออกเดินทางสูเ่มืองซาเซโบะ เมืองแห่งจุดหมายปลายทางที่
นกัทอ่งเที่ยวนิยมเดินทางมากนัรวมถึงสวนสนกุเฮา้เทนบอช ที่เป็นจดุหมายหลกัๆของนกัทอ่งเที่ยว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 
เฮ้าสเ์ทนบอช หมูบ่า้นฮอลแลนด ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวฒันธรรมขนานแทข้องชาวฮอลแลนด์
และดชัทร์วมไวด้ว้ยกนั พรอ้มสนกุสนานตื่นเตน้กบัสิง่อ านวยความสะดวกนานปัการ ทา่นสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ 
ไดอ้ย่างสนุกสนาน ทั้งกังหนัแบบฮอลแลนด ์ทุ่งดอกไม ้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป , ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแมก้ระทั่ง
ลอ่งเรอืชมบรรยากาศของเฮาสเ์ทนบอชไดอ้ยา่งสบายใจ หรอืทา่นท่ีชอบความตื่นเตน้เชิญที่ โรงภาพยนตร ์และสวนสนกุแบบ
ตะวนัตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน า้ทว่มใหญ่ ฟา้ผา่ที่ท าไดเ้หมือนจรงิอยา่งนา่ทึ่ง พรอ้มชมทิวทศัน์
อนัสวยงามของเมืองนี ้FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ใหท้่านรว่มผจญภยัไปกบัฉากภาพยนตรก์ารต่อสู้
สดุยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีทา่นเป็นดาราน าแสดงดว้ย รบัรองไดเ้ลยวา่ทา่นจะประทบัใจไปอีกนาน 
ไฮไลน.์..สมัผสัประสบการณ ์เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light ขนาดใหญ่ภายในสวนสนกุ ซึง่ทกุปีจะมีการจดัแสดงไฟ 
LEDs หลายลา้นดวง และบางจดุยงัมีการจดัแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง อโุมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ี่เนรมิตขึน้จากดวง
ไฟ จนเรยีกไดว้า่เป็นอาณาจกัรแหง่แสงเลยทีเดียว 
* เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารค ่า * 
** หมายเหตุ : ส าหรับเฮ้าสเ์ทนบอช ทางบริษัทฯ ได้รวมค่าเข้าชมสถานที่และเคร่ืองเล่นเฉพาะชนิดที่ระบุอยู่ใน
เงือ่นไขของบัตรเข้าเรียบร้อยแล้ว** 
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ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
เมืองนางาซากิ - พิพิธภัณฑส์งครามนางาซากิ - สวนสันติภาพ – เมืองซากะ - 
ศาลเจ้ายูโตคุอนิาริ -เบปปุ - แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พิพิธภัณฑส์งครามนางาซากิ ชมอาคารพิพิธภณัฑ ์สิ่งก่อสรา้งที่ถูกระเบิดในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เกิดขึน้ในวนัที่ 9 

สงิหาคม ค.ศ.1945 และยงัคงอนรุกัษ์ไวใ้หค้นรุน่หลงัไดด้เูป็นอนสุรณ ์น าท่านชมภาพเหตกุารณภ์ายหลงัสงครามที่ก่อใหเ้กิด
ความสญูเสยีอยา่งใหญ่หลวงตอ่ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 สวนสันติภาพ ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณส์งครามโลกครัง้ที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมี

อนสุาวรยีท์ี่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงความโหดรา้ยของสงครามที่ผ่านมาและการมองใหเ้ห็นถึงสนัติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มา
แหง่ความสงบรม่รืน่ตอ่ไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางสูเ่มืองซากะ ชมศาลเจ้ายโูตคุอินาริ ศาลเจา้ใหญ่แหง่เมืองซากะ และยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ที่ใหญ่และส าคัญที่สดุ

ในญ่ีปุ่ นรองจากศาลเจา้ฟูชิมิอินารแิหง่เมอืงเกียวโต, ศาลเจา้คะซะมแิหง่เมืองอิบารากิ ลกัษณะการสรา้งของศาลเจา้แหง่นีจ้ะ
เหมือนการผสมรวมลกัษณะวดัน า้ใสบวกกบัศาลเจา้ฟูชิมิอินารแิหง่เมืองโตเกียวรวมกนั ใหท้า่นไดอ้ิสระเพลิดเพลินกบัการขอ
พรและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองเบปปุ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEPPUWAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแชน่ ้าแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่4 
บ่อน ้าจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) - หมู่บ้านยูฟุอิน - โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท -  
ฟุกุโอกะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 บ่อน ้าจิโกกุ เมกุริ ซึง่ประกอบไปดว้ยบอ่น า้แรส่ีสนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพาท่านชมเพียง 2 บ่อ) ที่เกิดจากการ

รงัสรรคข์ึน้โดยธรรมชาติแตล่ะบอ่มีความรอ้นสงูเกินกวา่ 100 องศาเซลเซียส ดว้ยสีสนัและความรอ้นชนิดที่มนษุยธ์รรมดาไม่
อาจลงไปสมัผสัได ้จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน า้ แร่นรก” ดงันัน้ ที่นี่จึงมีตวัมาสคอตเป็นยมทูตนอ้ยคอยใหก้าร
ตอ้นรบัทกุคนท่ีมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้

 หมู่บ้านยฟุูอิน เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆทีอ่ยูใ่นจงัหวดัโออิตะหา่งจากเมืองบอ่น า้รอ้นเบปปปุระมาณ10 กิโลเมตร หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็น
หมูบ่า้นหตัถกรรม และยงัเป็นท่ีรวบรวมแบบบา้นตา่งๆในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีอายตุัง้แต ่120-180 ปีมารวมไว ้ท่ีนี่จึงจดัไดว้า่เป็น
พิพิธภณัฑท์ี่มีชีวิตที่สามารถดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชมไดต้ลอดทัง้ปี 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โทซุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท เป็นชอ้ปป้ิงมอลล ์ทีม่ีตน้แบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใตข้องรฐัแคลิฟอรเ์นียที่มีอากาศสด
ช่ืนแจ่มใสและมีแสงแดดสอ่งสวา่ง มีทัง้แบรนดใ์นประเทศและแบรนดต์า่งประเทศที่มาด าเนินกิจการเองโดยตรงกวา่ 150 รา้น 
มีศนูยอ์าหารและรา้นอาหารมากมาย ภายในบรรยากาศที่โลง่สบายท าใหเ้ดินเลน่ไดท้ัง้วนัเลย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ร้านจ าหน่ายของฝาก - ช้อปป้ิงคาแนล
ซิตี ้- ช้อปป้ิงย่านเทนจนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินการเก็บสตรอวเ์บอรร์ีจากตน้ในไรส่ตรอวเ์บอรร์ ีของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลกูอย่าง

พิถีพิถันและไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าใหผ้ลของสตรอวเ์บอรร์ีนัน้มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และ
รสชาติหวานกวา่บา้นเราหลายเทา่ 

 
 เดินทางสู่ ศาลเจา้แห่งต านานปราชญค์นส าคนของญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมนักุ คือศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ซึ่งเคย

เป็นท่ีท าการของรฐับาลประจ าจงัหวดัชิกเุซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รฐัมนตรีฝ่ายซา้ย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara 
no Tokihara) ไดว้างแผนเพื่อท าใหคู้แ่ขง่ของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถกูลดขัน้ลงจากต าแหน่ง
ในชัน้ศาลกลายเป็นขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ยประจ าที่ดาไซฟุ หลงัจากนัน้ซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถกูฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้
คุม้ครอง นอกจากนีเ้ขายงัเป็นที่รูจ้กักนัดีในฐานะเทพเจา้แห่งการเรียนรู ้การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจา้ดาไซฟุ เท็นมนัก ุ
ดงึดดูผูค้นที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทัง้ยงัไดร้บัความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นกัเรียนที่ก าลงัเตรียม
สอบ ที่ผูค้นพากนัมาสกัการะบชูาขอพร โดยเฉพาะดา้นการเรียนการศึกษา ทัง้สองฝ่ังถนนที่เดินเขา้บริเวณศาลเจา้ยงัเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ขายของที่ระลกึ และขนมขึน้ช่ือตามต านาน อเุมะกาเอะโมจิ รวมทัง้สตารบ์คัสท์ี่ตกแตง่ไดส้วยงามติดอนัดบัโลก 

 ช้อปป้ิง ร้านจ าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินค้าชั้นน าต่างๆไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของคนญ่ีปุ่ นรวมถึงเครือ่งส  าอางคต์า่งๆ 

  



  6 KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วนั 4คืน โดยสายการบินไทย                                    [GQ2FUK-TG003] 

 

 ชอ้ปป้ิงคาแนลซิตี ้เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และรายลอ้มไปดว้ยล าคลอง ภายในมีรา้นคา้
มากมาย โดยเฉพาะสนิคา้แบรนดเ์นม ภตัตาคาร โรงภาพยนตร ์โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนีใ้นช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมี
การประดบัไฟดสูวยงาม ดงันัน้จึงมีนกัทอ่งเที่ยวนิยมมาที่น่ีอยูเ่สมอ 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ที่มีช่ือเสียงของเมืองฟุกุโอกะ เทนจิน เพลิดเพลินกบัการจับจ่ายซือ้ของที่ระลกึอย่างจุใจกบัแบรนดเ์นม
มากมาย และเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า 
รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ เครื่องส าอางคย์ี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 ควิชู (สนามบนิฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG649 / 11.35 - 14.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินฟุกุโอกะ 

11.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  : KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วัน 4คนื  
โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 05-10 มี.ค.63 52,900 52,900 50,900 8,900 36,900 
วนัท่ี 02-07 เม.ย.63 60,900 60,900 58,900 8,900 40,900 
วนัท่ี 13-18 เม.ย.63 
วนัหยดุสงกรานต ์

65,900 65,900 63,900 8,900 39,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 



  8 KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6วนั 4คืน โดยสายการบินไทย                                    [GQ2FUK-TG003] 

 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอรข์องสายการบิน ณ วัน
เดินทาง ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อยา่งใด  

- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  
เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่
สามารถเดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ 
อยู่ติดกนั  **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถ
จดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 
SGL ]   แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมือง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 30 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็น
สทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้)   

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั
เกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ   

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทาง
บรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ย
กวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลกิวีซา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์
จะพ านกัระยะสัน้ใน ประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ค่ามินิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่
สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้ง
ช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมอืงไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
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      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายงับริษัทฯ  
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
 ***  ส าหรับช่วงการเดินทางที่ติดวันหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการ
ทัวรน้ั์น *** 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน
ยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อม
ทั้งส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการ
เดินทางทอ่งเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจอง
ตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ
มากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**  การติดต่อประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
**  กรุณาศึกษารายการทัวร ์และเง่ือนไขการใหบ้ริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสุดในการใช้บริการของท่าน 
เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบริการและ
ขอ้ตกลงตา่งๆที่ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   

เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือ

ตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
เพื่อเป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบริษัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่อง
ขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารท่ีช าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายที่
ไดจ่้ายจรงิเพือ่การเตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้าย
ทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดินทางกบักรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 
หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ่ว้นก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส าคัญ !!  บรษิัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้ง
ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
คา่บรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว
เครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็น
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หลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ี อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) และ
ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะ
สัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัรา
ที่สงูมาก 

 


