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  UNSEEN FUKUOKA 

  6 วนั 4 คืน 

 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

29 มีนาคม – 03 เมษายน 2561 
 

วนัพฤหสับดีที ่29 มีนาคม 2561   กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 00.50-08.00+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิฟกุโุอกะ – ชมบ่อน ารอ้น จโิกก ุ8 บ่อ  – อาบทรายรอ้น 

 BEPPU WAN ROYAL HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL  

 
วนัที่สาม 

หมู่บา้นยูฟอุนิ – ภเูขาไฟอะโสะ – นัง่เรอืเฟอรร์ี ่สู ่นางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพ   
✓ ✓ HTL 

 YATARO ONSEN HOTEL OR SIMILAR CLASS          

วนัที่สี ่
เฮา้ท ์เทน บอส (ชมดอกทวิลปิ) – ศาลเจา้ยูโทคุ อนิาร ิ– ชอ้ปป้ิงคาแนล ซติี้  

✓ ✓ ✓ 
 HAKATA EXCEL HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ 
ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– ปราสาทฟกุโุอกะ (ชมซากรุะ) – ชอ้ปป้ิงย่านเทนจนิ 

 HAKATA EXCEL HOTEL OR SIMILAR CLASS “พเิศษ..บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์” 
✓ ✓ ✓ 

วนัที่หก สนามบนิฟกุโุอกะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 11.35-14.55 ✓ - - 
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20.00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 
 

วนัศุกรที์ ่30 มีนาคม 2561 สนามบนิฟุกุโอกะ – จิโกกุ เมกุริ – อาบทรายรอ้น – เบปปุ   

00:50  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG648 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08:00   ถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง นาํทา่น

สู่ “จิโกกุ” ที่หมายถึง “นรก” ซ่ึงเป็นบริเวณที่บ่อนํา้ร้อนผุด

ขึ้นมาทั้งหมด 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกนัตามแร่ธาติโดยแต่

ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสงูถึง 98 องศาเซลเซียส 

อาท ิเช่น อุมิ จิโกกุ (บ่อทะเล) เป็นบ่อนาํร้อนที่มีสฟ้ีา ,ชิ

โนะอิเกะ จิโกกุ (บ่อเลือด) บ่อนาํร้อนที่นํา้เป็นสแีดง และ 

ทะสึมากิ จิโกกุ บ่อนํา้ร้อนที่มีลักษณะพิเศษคือจะมีการปะทุ

ขึ้นมาของนํา้ร้อนในบ่อทุกๆ25-30 นาท ีและจะประทุอยู่นาน

ประมาณ 1 นาท ีเป็นต้น บ่อนํา้พุร้อนธรรมชาติน้ีเกดิขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบไปด้วย

แร่ธาตุที่เข้มข้น อาท ิกาํมะถัน แร่เหลก็ โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น มีความร้อนเกนิกว่าที่จะอาบได้ 

... อสิระกบัการหามุมถูกใจเกบ็ภาพเป็นที่ระลึก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  ให้ทา่นได้สมัผัสกบัการ “อาบทรายรอ้น” ที่เล่ืองช่ือที่สดุของ

ญ่ีปุ่น นาํทา่นอาบทรายร้อน ที่ถือว่าเป็นบ่อนํา้ร้อนโดยไอนํา้จาก

ทรายธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในญ่ีปุ่น ทา่นสามารถ

เพลิดเพลินกบัการรับไออุ่นสู่ร่างกายที่เกดิจากไอนํา้จากทราย 

ความผ่อนคลายที่เกดิหลังจากสิ้นสดุการแช่ทรายน้ัน ทา่นจะไม่

สามารถลืมเลือนได้และชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าในทรายร้อนน้ันจะ

อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทาํให้ผิวพรรณสดใสสขุภาพดี และยังมี

สรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ได้อกีด้วย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

   ทีพ่กั  BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 

วนัเสารที์ ่31 มีนาคม 2561  หมู่บา้นยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (จุดถ่ายรูป) – นัง่เรือเฟอรี ่– สวนสนัติภาพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนาํเดินทางสู่ “หมู่บา้นยูฟูอิน ” หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้น

กาํเนิดผลิตภัณฑแ์ละโครงการ หน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ ์และที่

เมืองไทยได้นาํมาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หน่ึงตาํบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ ์ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเคร่ือง

แก้ว ร้านขนมญ่ีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซ้ือ
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ของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุท์ี่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่าง

ธรรมชาติ ... นาํทา่นเดินทางสู่  “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู ” เพ่ือนาํทา่นสู่จุดถ่ายภาพ  “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มี

ปากปล่องภเูขาไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก ภเูขาไฟ แห่งน้ีมีความสงู 1 ,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะ

ระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริเวณปากปล่องภเูขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  หลังอาหารนาํทา่นสู่ “ท่าเรือคุมาโมโตะ” เพ่ือนาํทา่นเปล่ียนอริยาบถ

ขึ้น “เรือเฟอรรี์”่ สู่ “ท่าเรือ ชิมาบาระ” (ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

... อสิระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัสวยงามบนเรือเฟอร์ร่ี

ขนาดใหญ่ ทา่มกลางฝูงนกนางนวลที่คอยต้อนรับนักทอ่งเที่ยวพร้อม

ภเูขาไฟอุนเซนอนัยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง ... จากน้ันนาํทา่นเดินทางต่อ

ยัง “เมืองนางาซากิ” เมืองทา่เก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองทา่ที่มี

การติดต่อค้าขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆกบัโลกตะวันตก ... จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ “สวนสนัติภาพ” 

สวนแห่งน้ีถูกจัดแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ๆ บนเนินเขาแห่งน้ียังเป็นที่ต้ังของสถูปเจดีย์ใหญ่สขีาวทรงระฆังแบบ

อนิเดีย ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องค์พระสมัมา สมัพุทธเจ้า ซ่ึงนายกรัฐมนตรี

คนแรกของอนิเดียเป็นผู้อญัเชิญมา ...  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   ทีพ่กั  YATARO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน 

วนัอาทิตยที์ ่01 เมษายน 2561    เฮา้ท ์เทน บอช – ศาลเจา้ยุโทคุ อินะริ – คาแนล ซิต้ี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนาํทุกทา่นเดินทางต่อไปยัง “เฮา้ท ์เทน บอช” เมือง

ฮอลแลนด์จาํลองเพียงแห่งเดียวในประเทศญ่ีปุ่น .... ตื่นตากบัการ 

“จ าลอง” สิ่งก่อสร้างที่เป็นศิลปกรรมในสไตล์ชาวดัชทแ์ท้ๆ ไม่ว่า

จะเป็น อาคารบ้านเรือนที่มีความสง่างามเรียงรายสลับสเีป็นทงิแถว, 

ทา่เรือ และกงัหันลมขนาดใหญ่ สญัลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เป็น

ต้น.... สนุกสนานเพลิดเพลินกบั “เครือ่งเล่น” นานาชนิด โรง

ภาพยนตร์แบบซีมูเลช่ัน และ”พิพิธภัณฑ ์“…..ชมความงดงามด้วย

การ “จดัสวนสไตลต์ะวนัตก” ที่ประดับประดาและตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธ์ รวมถึง “ทิวลิป” ที่ผลัดกนั

เบ่งบานอวดโฉมอยู่ตลอดทั้งปี ..... พร่ังพร้อมด้วยผู้คนที่แต่งกายในสไตล์ชาวดัชทค์อยต้อนรับและอาํนวย

ความสะดวกทา่น ทา่มกลางบรรยากาศจาํลองของประเทศฮอลแลนด์ที่ทา่นประทบัใจมิรู้ลืม **ทิวลปิ บาน 

ช่วง มนีาคม – ตน้เมษา** 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ “ศาลเจา้ยุโทคุ  อินะริ” ถูกสร้างขึ้นในปี  

ค.ศ.1687 เพ่ือเป็นที่ประทบัแห่งเทพเจ้าศักด์ิสทิธิ์ผู้

ประทานผลเกบ็เกี่ยวอนัอุดมสมบูรณ์ คล้ายศาลเจ้าฟุชิมะ  อิ

นะริในเกยีวโต ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสกัการะขอความสาํเรจ็

ด้านธุรกจิการค้า  และความปลอดภัยในอุบัติเหตุทั้งปวง ... 

จากน้ัน นาํทา่นนาํทา่นเดินทางสู่ “ฟุกุโอกะ” ตั้งอยู่บนเกาะ
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คิวชู เป็นเมืองทา่ที่สาํคัญมีชายฝั่งติดทะเลทางด้านเอเชีย อยู่ใกล้กบัประเทศเกาหลี นอกจากน้ียังได้รับการ

พัฒนาจนเป็นเมืองอุตสาหกรรม จึงมีความสาํคัญในด้านการติดต่อค้าขาย และยังมีสถานที่ทอ่งเที่ยวที่สวยงาม

มากมาย ... จากน้ันนาํทา่น ช้อปป้ิง  “คาแนล ซิต้ี” ศุนย์การค้าทนัสมัยที่ สดุแห่ง ในย่านน้ี ศูนย์รวมความ

บันเทงิครบวงจร ของคนญ่ีปุ่นอาทเิช่นโรงหนังจอยักษ์ 13 จอ ศูนย์รวม ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ รวมถึง 

ราเมง ที่มีช่ือเสยีง สดุแสนอร่อย อสิระตามอธัยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   ทีพ่กั  HAKATA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัจนัทรที์ ่02 เมษายน 2561    ศาลเจา้ดาไซฟุ – ปราสาทฟูกุโอกะ(ชมซากุระ) – ชอ้ปป้ิงย่านเทนจิน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินสู่ “ศาลเจา้ดาไซฟุเทมมงักู” เป็นศาลเจ้าในลัทธชิินโต ซ่ึ  งคนญ่ีปุ่นเช่ือว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรใน

เร่ืองการศึกษาเล่าเรียน เน่ืองจากศาลเจ้านี้ สร้างขึ้นเพ่ืออุทศิให้กบัทา่นสกึาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็น

นักปราชญ์ประจาํราชสาํนักในสมัยเฮอนั แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตาํแหน่งและเนรเทศให้มารับ

ราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้แค่เพียง 2 ปีกเ็สยีชีวิต โดยศาลเจ้านี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมัก

มากราบไหว้ฝากเน้ือฝากตัวกบัศาลเจ้าแห่งน้ี โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพ่ือขอพรให้ฉลาดและมี

สติปัญญาดี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํทา่นชม ซาก “ปราสาทฟูกุโอกะ”  และสวนมาอซิูรุ ซากปรักหักพังของปราสาทฟุกุโอกะตั้งอยู่ตรงใจกลาง

เมือง สวนมาอซิูรู ตั้งช่ือตามช่ือเดิมของปราสาท (ปราสาทมาอซิูรู) ในช่วงสมัยเอโดะ ( 1603-1867) ฟุกุโอ

กะ ปราสาทถูกสร้างข้ึนในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 โดยคุโรดะ นากะมาส ุได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง ปราสาท

ฟุกุโอกะเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สดุในคิวชู แต่กถู็กทาํลายลงเน่ืองจากมีการเปล่ียนสมัยเป็นสมัยเมจิ ตัวปราสาท

ถูกมองว่าเป็นสญัลักษณ์ของ ระบบศักดินาในอดีต ปัจจุบันเหลือเพียงซากของกาํแพงและฐานของหอคอย

เลก็ๆ และสวนสาธารณะที่สวยงาม  ในช่วงที่ดอกซากุระบาน สวนแห่งน้ีถือเป็นจุดชมซากุระ ที่สวยที่สดุแห่ง

หน่ึง ของเมืองฟุกุโอกะ (การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) ... นาํทา่นเดินทางสู่ “ย่านเทนจิน” ย่าน

ธุรกจิและย่านช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สดุในเกาะคิวชู  ให้ทา่นได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ  

ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้

ดิน “เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหน่ึงของเกาะคิวชู  อสิระ

กบัการเลือกซ้ือและเลือกชมสนิค้ามากมายกบัห้างสรรพสนิค้าช่ือดัง 

ร้านเคร่ืองสาํอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สนิค้าแฮนด์เมด 

โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทติย์จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชู

ที่มาหาความสขุและความสนุกกบัเพ่ือนและคนรู้ใจ ให้ทา่นได้เดิน

เที่ยวชมและเลือกซ้ือสนิค้าตามอธัยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   ทีพ่กั  HAKATA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัองัคารที ่03 เมษายน 2561  สนามบนิฟุกุโอกะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ  

11:35  ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG649 

14:55  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต่ 20 ท่านข้ึนไป***  
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

29 มีนาคม -03 เมษายน 2561 58,900.- 55,900.- 52,900.- 8,000.- 

*** กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแล้วลดทา่นละ 20,000.-บาท *** 
*** ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น / ทรปิ*** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5.ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 
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 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือ

คนืเงินได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการ

ยืนยันว่ามคุีณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น  

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  

4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น  

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บตัรพนักงาน เป็นต้น  

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่  

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่านั้น  

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน  

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 


