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HCG_ฟุกโุอกะ 5 วนั 3 คืน -TG 

 

 

ฟุกุโอกะ  : นมสัการศาลเจ้าดาไซฟุท่ีมีช่ือเสียง, ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ช่ือดงั ย่านเทนจนิ  

 นางาซากิ : เย่ียมชม สวนสันตภิาพนางาซากิ  อนุสรณ์สถานรําลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2  

                  เลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกท่ี ไชน่าทาวน์ 

                   ชมวิวท่ีสวยท่ีสุดติดอนัดบั 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ น  จุดชมวิวภูเขาอินาสะยามะ 

สวนโกลฟเวอร์  เยีย่มชมท่ีพกัสาํหรับแขกต่างชาติคนพิเศษในสมยัก่อน พร้อมกบัชมสวน

ดอกไมท่ี้ ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาล 

สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้สองช่วงที่สะทอ้นภาพผิวนํ้ าเป็นวงคลา้ยกบัรูปแว่นตา 

ซากะ :         ตามรอยละครเร่ือง กลกิโมโน ชม ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ    หมู่บ้านโอคาวะ ชิยามะ 

คุมาโมโต้ :   ปราสาทคุมาโมโต้   ฉายา ปราสาทดาํ   ปราสาทสาํคญัของภูมิภาคคิวชู 
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วนัแรก       สนามบินสุวรรณภูม ิ

22.00 น.     คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก  ชั้น4 เคาทเ์ตอร์ D ประตู 2  โดยมี

เจา้หน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

วนัที่สอง      สนามบินฟุกุโอกะ  - ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจนิ – นางาซากิ – สวนสันตภิาพ – พิพธิภณัฑ์                  

ระเบิดปรมาณู – ไชน่าทาวน์ – จุดชมววิบนยอดเขาอินาสะยามะ 

01.00  ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินฟกุุโอกะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG648   

08.00  ถึงสนามบินฟุกุโอกะ    หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ นาํท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาล

เจา้ดาไซฟุ วดัชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ เป็นส่ิงที่สถิตยข์องเทพเจา้แห่ง

ความรู้ จึงมีนกัเรียน - นิสิต นกัศึกษามากราบไหวข้อพรเพ่ือการศึกษาไม่เวน้ในแต่ละวนัอยา่ลืม   ช้

อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองท่ี ร้านคา้กว่า 100 แห่ง  บริเวณหน้าวดั   จากนั้นนาํท่านสู่ ย่านเทน

จนิ  ตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัของเมือง ช่ือ วาตานาเบโ้ดริ (Watanabe Dori) ถือเป็นแหล่งธุรกิจการคา้

ในย่านใจกลางเมืองของฟุกุโอกะ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น ห้างอิเซตนั  มิตสึโคชิ  

อาคารขายเส้ือผา้แฟชัน่  ธนาคารพาณิชย ์ อาคารสาํนกังาน  ร้านกาแฟ  และร้านหลากหลายสไตล ์  

นอกจากน้ี ยา่นเทนจิน  ยงัมี “ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น” (Underground Shopping Area)  ท่ียาว 590 เมตร  

ซ่ึงนบัว่าเป็นศูนยก์ารคา้ใตดิ้นขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ  และของเกาะคิวชู โดยท่ีมีร้านคา้

มากมายกว่า 150 ร้าน  ท่ีจะให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

นานาชนิดทั้งท่ีทาํในญ่ีปุ่ นและท่ีนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ  ทั้งสินคา้แบรนดเ์นมและสินค้าราคาถูก

จิปาถะ ถือว่าย่านน้ีเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปทั้งชาว

ญ่ีปุ่ นและชาวต่างประเทศ 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร(1) 

จากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่ จ.นางาซากิ  เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์  เม่ือคร้ังอดีต

เมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าท่ีทีการติดต่อคา้ขายแลกเปล่ียนอารยธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตกซ่ึงมา

เผยแพร่เขา้สู่ประทเศญ่ีปุ่ น   สวนสันตภิาพนางาซากิ หรือสวนเฮวะโคเอ็น คือสถานท่ีสําคญัทาง

ประวติัศาสตร์ของเมืองนางาซากิ สร้างข้ึนเพ่ือรําลึกถึงเหยื่อจากเหตุการณ์ท้ิงระเบิดปรมาณูใน
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สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีประชาชนส่วนมากกระหายนํ้ าจนเสียชีวิต ซ่ึงจุดสาํคญัของสวนสนัติภาพ

แห่งน้ีก็คือนํ้าพแุห่งสันติภาพ และอนุสาวรียรู์ปป้ันของผูช้าย ท่ีมือขวาช้ีข้ึนบนฟ้า อนัหมายถึงการ

เตือนอนัตรายจากการคุกคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือซ้ายเหยียดตรงไปดา้นขา้งซ่ึงเป็น

สญัลกัษณ์ของความปรารถนาให้เกิดสนัติภาพในโลกนัน่เอง  

 พพิธิภณัฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ(Nagasaki Atomic Bomb Museum) จดัแสดงและรวบรวม

ขอ้มูลเหตุการณ์ ซากช้ินส่วนส่ิงของต่างๆ โดยเรียงลาํดบัเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง 

จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ซ่ึงมีหลกัฐานที่ถูกวีดีโอบนัทึก

ไว ้ภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนท่ีพงัยบัเยิน ภาพผูค้นลม้ตาย หรือ

ผูท่ี้รอดชีวิตแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรังสี เป็น

โรคลูคีเมีย(มะเร็งเมด็เลือดขาว) ท่ีค่อยๆคร่าชีวิตผูค้นเหล่านั้น

ไปอีกจาํนวนมาก 

จากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่ ย่านไชน่า ทาวน์ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม ส่ิง

ปลูกสร้าง เช่น บา้นเรือน ศาลเจ้า วดั ซุ้มประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษท่ีมีความผสมผสาน

ระหว่างจีนและญ่ีปุ่ นท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั คุณจะพบไดท้ี่นางาซากิท่ีเดียวเท่านั้น อาหารข้ึนช่ือ

ประจาํเมืองน้ี คือ ซารา อุดง้ (SARA UDON) ราดหน้าญ่ีปุ่ น เป็นเมนูเส้นสูตรผสมพิเศษระหว่างจีน

และญ่ีปุ่ น และอาหารท่ีข้ึนช่ืออีกอยา่งหน่ึงคือ จมัปง (CHAMPON) และซาลาเปาไส้หมูร้อนๆท่ีมี

ช่ือเรียกว่า KAKUNI-MAN ร้านอาหารยา่นน้ีจะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น. 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัราคาร(2) 

ที่พกั    Nagasaki Marine World Hotel หรือเทยีบเท่า 

หลังจากท าการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว น าท่านน่ังรถโค้ชจุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ ที่ได้ช่ือว่า

เป็นจุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นอีกหน่ึงในสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดัง เกาะอาชิมะ

โปรเจ็ก ไม่เช่ือต้องลบหลู่ 
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วนัที่สาม   นางาซากิ – น่ังรถรางสู่สวนโกลฟเวอร์และสะพานเมงาเนะบาชิ – ช้อปป้ิงไชน่าทาวน์ 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) 

น าน าท่านเดินทางสู่ “สถานีซูมากิมาชิ” เพ่ือน่ังรถรางสู่ “สถานีโออุระเท็นชูโดชิตะ” นาํท่านเขา้ชม 

สวนโกลฟเวอร์  ) เป็นสถานท่ีตั้งของบา้นพกัหรูของโทมสั เบลคโกลฟเวอร์ พ่อคา้ชาวสก็อตแลนด ์

ผูมี้บทบาทสําคญัต่อหน้าประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่ นในสมยันั้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรปท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ นท่ียงัคงความงดงามและไดรั้บการดูแลอยา่งดีมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งยงัมีสวน

ดอกไมท่ี้ผลดัเปล่ียนไปตามแต่ละฤดูกาลอยา่งสวยงามรวมถึงประวติัของมาดามบตัเตอร์ฟลาย  จาก

นั้นาํท่านเดินทางสู่สะพานเมงาเนะบาชิ ซ่ึงมีแม่นํ้ านากาชิมะไหลผา่นกลางเมืองนางาซากิ และมี

สะพานหินเก่าแก่ทอดขา้มหลายสาย แต่ท่ีโดดเด่นท่ีสุดเห็นจะเป็นสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้

สองช่วงที่สะทอ้นภาพผิวนํ้ าเป็นวงคลา้ยกบัรูปแว่นตา 

เที่ยง     อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ย่านไชน่า ทาวน์ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม ส่ิงปลูก

สร้าง เช่น บา้นเรือน ศาลเจ้า วดั ซุ้มประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพิเศษท่ีมีความผสมผสานระหว่าง

จีนและญ่ีปุ่ นท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั คุณจะพบไดท้ี่นางาซากิท่ีเดียวเท่านั้น อาหารข้ึนช่ือประจาํ

เมืองน้ี คือ ซารา อุดง้ (SARA UDON) ราดหน้าญ่ีปุ่ น เป็นเมนูเส้นสูตรผสมพิเศษระหว่างจีนและ

ญ่ีปุ่ น และอาหารท่ีข้ึนช่ืออีกอยา่งหน่ึงคือ จมัปง (CHAMPON) และซาลาเปาไส้หมูร้อนๆท่ีมีช่ือ

เรียกว่า KAKUNI-MAN ร้านอาหารยา่นน้ีจะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น. 

เย็น    อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พกั    Nagasaki Marine World Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่ส่ี    นางาซากิ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – โอคาวะชิยามะ – คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4) 

นาํท่านเดินทางสู่อาํเภอคาชิมะ จงัหวดัซากะ  เพ่ือนาํท่านตามรอยละคร กลกิโมโน   

ชมนาํชมศาํลเจํ้ ายูโตะคุ อินาํริท่ีตั้งตระหง่านอยูท่่ามกลางแมกไมแ้ละขนุเขา สร้างข้ึนในปี 1688 

เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจ าตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมืองซางะ สมยัเอโดะ มีเทพเจา้หลกั

ของศาสนาชินโต 3 องค ์ประดิษฐานอยูท่ี่น่ีและยงัเป็นท่ีตั้งของเทพเจา้แห่งความรัก ซ่ึงหลายคนท่ี

อยากสมหวงัในความรักตอ้งมาท่ีศาลเจา้แห่งน้ีจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ โอคาวะชิยามะ แหล่ง

ศูนยก์ลางของเคร่ืองป้ันเดินเผา เคร่ืองป้ันดินเผาของท่ีน่ี ไดรั้บการยอมรับไปทัว่โลก ซ่ึงการผลิต

เคร่ืองป้ันดินเผา “ อิโระนาํเบชิมะ” เร่ิมจากการเขียนลวดลายบนเคร่ืองดินเผาสีขาว จากนั้น จึงเขียน

ภาพอยา่งประณีตโดยใชสี้แดง สีเหลือง และสีเขียว จากนั้น นาํไปเผา 2 คร้ังท่ีน่ีเป็น 1 ในสถานท่ี

ถ่ายทาํละคร กลกิโมโน เป็นฉากท่ีตวัละครเอกทั้งสามตวัมาพบกนัโดยบงัเอิญท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร(5) 

นาํท่านเดินทางสู่ จังหวดั คุมาโมโต้   ชม ปราสาทคุมาโมโต้ ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1607 โดย 

Kiyomasa Kato ดา้นหนา้ก่อนถึงบริเวณตวัปราสาทก็มีการสร้างอนุสาวรียเ์จ้าผูค้รองปราสาทคน

แรกไวเ้ป็นท่ีระลึก รอบ ๆ ปราสาทเป็นสวนท่ีอุดมไปดว้ยตน้ซากุระ ถา้มาไดจ้งัหวะซากุระบาน ก็

ยิ่งช่วยขบัให้ตวัปราสาทดูเด่นสง่า แต่ก็ตอ้งแลกกบัฝงูชนจาํนวนมากท่ีพร้อมใจกนัมานัง่ด่ืมดํ่ากบั

บรรยากาศดอกไม ้บานท่ีมีเพียงปีละ 1 อาทิตยเ์ทา่นั้น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) 

** อาหารมือ้พิเศษ เมนู ปฟุเฟต์ ขาปยูกัษ์ อร่อยสไตสญ่ี์ปุ่นอย่างจใุจ และอ าหารอื่นๆ อีกหลายชนดิ *** 

ที่พกั SEKIA HOTEL หรือเทยีบเท่า หลังอาหารเย็นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ
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วนัที่ห้า     สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7) 

                 ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่สนามบินฟุกุโอกะ 

11.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 

15.35 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดนิทาง อัตราค่าบริการ พักเดี่ยว 

28 พ.ค. – 1 มิ.ย.58 30,900.- 6,900 

17-21 ม.ิย.58 30,900. 6,900 

22-26 ก.ค.58 30,900. 6,900 

หมายเหตุ 

1. การเดนิทางแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป  หากผู้โดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักล่าว บนิษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัด จ าทัง้หมด ค่า

ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของอัตรแลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มัน ซึ่งมีการผันผวน

อยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ

และค านึงถงึความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 
5.  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเขา้ แจง้ออก สาํหรับ

ท่านท่ีถือต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 
5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วนัละ 200 บาท / วนั / ท่าน (ลูกค้า)  

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถ้าตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จน
ไม่อาจแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

4. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และ 
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
ส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้
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ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   รวมทั้งบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศ
ไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํพกัอยู่ในประเทศไทย 

5. มคัคุเทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั ฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเทา่นั้น 

6. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรง
กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุ
ไวโ้ดยทั้งหมด  

เง่ือนไขการช าระเงนิ  :กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน 
การยกเลิก :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินมดัจาํทั้งหมด 
หมายเหตุ :  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทั ฯ จะคาํนึงถึง

ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัท่ีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
การออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น / การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และ
ยกเลิกเท่ียวบิน ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ 
สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุลเยน 
 
   ลูกคา้ท่ีเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.ค. 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งทาํวีซ่า แต่ท่านจะตอ้งผ่านการ

พิจารณาจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ญ่ีปุ่ นได ้ จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศ

ญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยที่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือ

การท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือ ธุรกิจ 
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โดยมีเอกสารที่จะต้องย่ืนในข้ันตอนการเข้าเมือง เพ่ือยืนยันคุณสมบัตกิารเข้าญี่ปุ่น มีดังนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพาํนกัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นได ้

เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ 

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีเข้าญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติั

การพาํนกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้

เขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

 

**เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี * 

 


