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HCG_ฟกุโุอกะ 5 วนั 3 คืน(TG) 

 

 

    

 

ฟุกโุอกะ  : นมสัการศาลเจ้าดาไซฟุที่มีช่ือเสียง, ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ช่ือดงั ย่านเทนจิน  

 นางาซากิ : เยีย่มชม สวนสันติภาพนางาซากิ  อนุสรณ์สถานราํลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังที่ 2  

                    เลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกที่ ไชน่าทาวน์ 

                   ชมววิที่สวยที่สุดติดอนัดบั 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น  จุดชมววิภูเขาอินาสะยามะ 

สวนโกลฟเวอร์  เยีย่มชมที่พกัสาํหรับแขกต่างชาติคนพเิศษในสมยัก่อน พร้อมกบัชมสวน

ดอกไมท้ี่ ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาล 

สะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้สองช่วงที่สะทอ้นภาพผวินํ้ าเป็นวงคลา้ยกบัรูปแวน่ตา 

ซากะ :         ตามรอยละครเร่ือง กลกิโมโน ชม ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ    หมู่บ้านโอคาวะ ชิยามะ 
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HCG_ฟกุโุอกะ 5 วนั 3 คืน(TG) 

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูม ิ

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

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอาํนวยความสะดวก 

วันที่สอง     สนามบินฟุกโุอกะ  - ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน – นางาซากิ – สวนสันติภาพ – 

                  พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – ไชน่าทาวน์ – จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ 

01.00  ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648   

08.00     ถึงสนามบินฟุกุโอกะ    หลงัผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ นาํท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟ ุ 

ศาลเจา้ดาไซฟุ วดัชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ เป็นส่ิงที่สถิตยข์องเทพเจา้

แห่งความรู้ จึงมีนกัเรียน - นิสิต นกัศึกษามากราบไหวข้อพรเพือ่การศึกษาไม่เวน้ในแต่ละวนั

อยา่ลืม   ชอ้ปป้ิงสินคา้ของที่ระลึกพื้นเมืองที่ ร้านคา้กวา่ 100 แห่ง  บริเวณหนา้วดั   จากนั้นนาํ

ท่านสู่ ย่านเทนจิน  ตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัของเมือง ช่ือ วาตานาเบโ้ดริ (Watanabe Dori) ถือ

เป็นแหล่งธุรกิจการคา้ในยา่นใจกลางเมืองของฟุกุโอกะ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้มากมาย 

เช่น หา้งอิเซตนั  มิตสึโคชิ  อาคารขายเส้ือผา้แฟชัน่  ธนาคารพาณิชย ์ อาคารสาํนกังาน  ร้าน

กาแฟ  และร้านหลากหลายสไตล ์  นอกจากน้ี ยา่นเทนจิน  ยงัมี “ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น” 

(Underground Shopping Area)  ที่ยาว 590 เมตร  ซ่ึงนบัวา่เป็นศูนยก์ารคา้ใตดิ้นขนาดใหญ่ที่สุด

ของเมืองฟุกุโอกะ  และของเกาะคิวชู โดยที่มี

ร้านคา้มากมายกวา่ 150 ร้าน  ที่จะใหลู้กคา้ได้

เลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดทั้งที่ทาํในญี่ปุ่ นและที่

นาํเขา้จากต่างประเทศ  ทั้งสินคา้แบรนดเ์นมและ

สินคา้ราคาถูกจิปาถะ ถือวา่ยา่นน้ีเป็นสวรรคข์อง

นกัชอ้ปทั้งชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างประเทศ 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 



 

3 

HCG_ฟกุโุอกะ 5 วนั 3 คืน(TG) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ จ.นางาซากิ  เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์  เม่ือคร้ังอดีต

เมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าที่ทีการติดต่อคา้ขายแลกเปล่ียนอารยธรรมต่างๆ กบัโลกตะวนัตกซ่ึงมา

เผยแพร่เขา้สู่ประทเศญี่ปุ่ น   สวนสันติภาพนางาซากิ หรือสวนเฮวะโคเอ็น คือสถานที่สาํคญัทาง

ประวติัศาสตร์ของเมืองนางาซากิ สร้างขึ้นเพือ่ราํลึกถึงเหยือ่จากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูใน

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่ประชาชนส่วนมากกระหายนํ้ าจนเสียชีวติ ซ่ึงจุดสาํคญัของสวนสนัติภาพ

แห่งน้ีก็คือนํ้ าพแุห่งสนัติภาพ และอนุสาวรียรู์ปป้ันของผูช้าย ที่มือขวาช้ีขึ้นบนฟ้า อนัหมายถึงการ

เตือนอนัตรายจากการคุกคามของระเบิดปรมาณู ส่วนมือซา้ยเหยยีดตรงไปดา้นขา้งซ่ึงเป็น

สญัลกัษณ์ของความปรารถนาใหเ้กิดสนัติภาพในโลกนัน่เอง  

 พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซาก(ิNagasaki Atomic Bomb Museum) จดัแสดงและรวบรวม

ขอ้มูลเหตุการณ์ ซากช้ินส่วนส่ิงของต่างๆ โดยเรียงลาํดบัเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง 

จนถึงวนิาทีแห่งความหายนะ ซ่ึงมีหลกัฐานที่ถูกวดีีโอบนัทึก

ไว ้ภาพถ่ายอาคารบา้นเรือนที่พงัยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรือ

ผูท้ี่รอดชีวติแต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรังสี เป็น

โรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อยๆคร่าชีวติผูค้นเหล่านั้น

ไปอีกจาํนวนมาก 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่า ทาวน์ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม ส่ิง

ปลูกสร้าง เช่น บา้นเรือน ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพเิศษที่มีความผสมผสาน

ระหวา่งจีนและญี่ปุ่ นที่ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั คุณจะพบไดท้ี่นางาซากิที่เดียวเท่านั้น อาหารขึ้นช่ือ

ประจาํเมืองน้ี คือ ซารา อุดง้ (SARA UDON) ราดหนา้ญี่ปุ่ น เป็นเมนูเสน้สูตรผสมพเิศษระหวา่งจีน

และญี่ปุ่ น และอาหารที่ขึ้นช่ืออีกอยา่งหน่ึงคือ จมัปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสห้มูร้อนๆทีมี่

ช่ือเรียกวา่ KAKUNI-MAN ร้านอาหารยา่นน้ีจะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น. 

เย็น    รับประทานอาหารเยน็ ชาบู ชาบู 

ที่พัก    Nagasaki Marine World Hotel หรือเทยีบเท่า 
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HCG_ฟกุโุอกะ 5 วนั 3 คืน(TG) 

หลังจากทําการเช็คอินและเก็บสัมภาระแล้ว นําท่านน่ังรถโค้ชจุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ ทีไ่ด้ช่ือว่า

เป็นจุดชมวิวกลางคืนที่สวยทีสุ่ดของญีปุ่่ น และเป็นอีกหน่ึงในสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ช่ือดัง เกาะอาชิมะ

โปรเจ็ก ไม่เช่ือต้องลบหลู่ 

 

 

วันที่สาม       นางาซากิ – น่ังรถรางสู่สวนโกลฟเวอร์และสะพานเมงาเนะบาชิ – ช้อปป้ิงไชน่าทาวน์ 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นํานําท่านเดินทางสู่ “สถานีซูมากิมาชิ” เพ่ือน่ังรถรางสู่ “สถานีโออุระเทน็ชูโดชิตะ” นาํท่านเขา้ชม 

สวนโกลฟเวอร์  ) เป็นสถานที่ตั้งของบา้นพกัหรูของโทมสั เบลคโกลฟเวอร์ พอ่คา้ชาวสก็อตแลนด ์

ผูมี้บทบาทสาํคญัต่อหนา้ประวติัศาสตร์ของญี่ปุ่ นในสมยันั้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรปที่เก่าแก่

ที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ นที่ยงัคงความงดงามและไดรั้บการดูแลอยา่งดีมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งยงัมีสวน

ดอกไมท้ี่ผลดัเปล่ียนไปตามแต่ละฤดูกาลอยา่งสวยงามรวมถึงประวติัของมาดามบตัเตอร์ฟลาย  จาก

นั้นาํท่านเดินทางสู่สะพานเมงาเนะบาชิ ซ่ึงมีแม่นํ้ านากาชิมะไหลผา่นกลางเมืองนางาซากิ และมี

สะพานหินเก่าแก่ทอดขา้มหลายสาย แต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นสะพานเมงาเนะบาชิ สะพานโคง้

สองช่วงที่สะทอ้นภาพผวินํ้ าเป็นวงคลา้ยกบัรูปแวน่ตา 

เที่ยง     อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

อิสระชอ้ปป้ิงที่ ย่านไชน่า ทาวน์ ท่านสามารถเดินเล่นและชมบรรยากาศสถาปัตยกรรม ส่ิงปลูก

สร้าง เช่น บา้นเรือน ศาลเจา้ วดั ซุม้ประตูต่างๆ และอาหารรสชาติพเิศษที่มีความผสมผสานระหวา่ง

จีนและญี่ปุ่ นที่ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั คุณจะพบไดท้ี่นางาซากิที่เดียวเท่านั้น อาหารขึ้นช่ือประจาํ

เมืองน้ี คือ ซารา อุดง้ (SARA UDON) ราดหนา้ญี่ปุ่ น เป็นเมนูเสน้สูตรผสมพิเศษระหวา่งจีนและ

ญี่ปุ่ น และอาหารที่ขึ้นช่ืออีกอยา่งหน่ึงคือ จมัปง (CHAMPON) และซาลาเปาไสห้มูร้อนๆทีมี่ช่ือ

เรียกวา่ KAKUNI-MAN ร้านอาหารยา่นน้ีจะเปิดบริการถึงเวลา 21.00 น. 



 

5 

HCG_ฟกุโุอกะ 5 วนั 3 คืน(TG) 

หรืออิสระเที่ยวชมเมืองนางาซากิ  http://www.japan-guide.com/e/e2162.html ลูกค้าสามารถน่ัง
รถรางท่องเที่ยวด้วยตนเองได้รถรางนางาซากิ เป็นของ Nagasaki Electric Tramway มีสายหลัก
ทั้งหมด 5 สายด้วยกัน โดยสถานีส่วนใหญ่ที่จอดจะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รถรางนี้เร่ิมวิ่ง
ต้ังแต่ 6:00 ถึง 23:00 มีรถทุกๆ 5-8 นาที สถานีเกือบทั้งหมดออกแบบให้ทางเดินเช่ือมต่อกันได้ หาก
ต้องมีการเปลี่ยนสายรถรางก็ไม่จําเป็นต้องออกมานอกสถานี แต่มีเฉพาะทีส่ถานี Tsukimachi 
tram stop ที่เม่ือต้องการเปลี่ยนสายรถรางระหว่างสาย 1 และ 5 ผู้โดยสารจําเป็นต้องออกนอก
สถานี ดังน้ันหากต้องการเปลี่ยนสายให้ทําการขอต๋ัวสําหรับเปลีย่นสาย ไม่อย่างน้ันอาจจะต้องจ่าย

ค่ารถ 2 รอบ     NANGAZAKI TRAM บัตร 1 คร้ัง เร่ิมต้น ￥120         บัตร 1 วัน ￥500 

เย็น    อิสระรับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 

เย็น    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก    Nagasaki Marine World Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

 

วันที่ส่ี    นางาซากิ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – โอคาวะชิยามะ – ฟุกโุอกะ – คาแนลซิตี ้ฮากาตะ   

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่อาํเภอคาชิมะ จงัหวดัซากะ  เพื่อนาํท่านตามรอยละคร กลกิโมโน   

ชมนาํชมศาลเจ้ายูโตะคุ อินาริที่ตั้งตระหง่านอยูท่่ามกลางแมกไมแ้ละขนุเขา สร้างขึ้นในปี 1688 

เป็นศาลเจา้นิกายชินโต ประจ าตระกูล Nabeshima ผูป้กครองเมืองซางะ สมยัเอโดะ มีเทพเจา้หลกั

ของศาสนาชินโต 3 องค ์ประดิษฐานอยูท่ี่น่ีและยงัเป็นที่ตั้งของเทพเจา้แห่งความรัก ซ่ึงหลายคนที่

อยากสมหวงัในความรักตอ้งมาที่ศาลเจา้แห่งน้ีจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ โอคาวะชิยามะ แหล่ง

http://www.japan-guide.com/e/e2162.html
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HCG_ฟกุโุอกะ 5 วนั 3 คืน(TG) 

ศูนยก์ลางของเคร่ืองป้ันเดินเผา เคร่ืองป้ันดินเผาของที่น่ี ไดรั้บการยอมรับไปทัว่โลก ซ่ึงการผลิต

เคร่ืองป้ันดินเผา “ อิโระนาํเบชิมะ” เร่ิมจากการเขียนลวดลายบนเคร่ืองดินเผาสีขาว จากนั้น จึงเขียน

ภาพอยา่งประณีตโดยใชสี้แดง สีเหลือง และสีเขียว จากนั้น นาํไปเผา 2 คร้ังที่น่ีเป็น 1 ในสถานที่

ถ่ายทาํละคร กลกิโมโน เป็นฉากที่ตวัละครเอกทั้งสามตวัมาพบกนัโดยบงัเอิญที่หมู่บา้นแห่งน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ จังหวัด ฟุกโุอกะ   คาแนลซิตี ้ฮากาตะ  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่ต ั้งอยูใ่จ

กลางเมืองฟุกุโอกะ และรายลอ้มไปดว้ยแม่นํ้ าลาํคลอง ภายในมีร้านคา้มากมาย โดยเฉพาะสินคา้แบ

รนดเ์นม รวมไปถึงภตัตาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงละครเวที นอกจากน้ีในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ก็จะมีการประดบัไฟดูสวยงาม ดงันั้นจึงมีนกัทอ่งเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเพือ่เป็นที่ระลึกอยูเ่สมอ เป็นที่

สวยงาม ที่สาํคญัที่น่ียงัมีพพิธิภณัฑร์าเมงที่ไดรั้บความนิยมจากนกัชิมทัว่ทิศเป็นอยา่งมาก 

เย็น    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก HOTEL ROUTE-INN MOJIKO  หรือ HOTEL ROUTE-INN KITAKYUSHU-

WAKAMATSU EKIHIGASHI  หรือเทียบเท่า    

วันที่ห้า สนามบินฟกุโุอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่สนามบินฟุกโุอกะ 

11.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 

15.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ พักเดี่ยว 

11-15 AUG วนัแม่ 29,900.- 6,900 

19-20 SEP  29,900.- 6,900 

หมายเหตุ 

1. การเดินทางแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ไป  หากผู้โดยสารไม่ครบจํานวน

ดังกล่าว บนิษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนมดั จาํทั้งหมด ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาํระ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับการ

เปลี่ยนแปลงของอัตรแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีนํ้ามัน ซ่ึงมีการผันผวนอยู่

ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ

คาํนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรับ

ท่านที่ถือต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 
5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)  

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จน
ไม่อาจแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือ
ความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ํารองที่นั่งบน
เคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และ 
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
ส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   รวมทั้งบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศ
ไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํพกัอยูใ่นประเทศไทย 

5. มคัคุเทศก ์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั ฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
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6. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรง
กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุ
ไวโ้ดยทั้งหมด  

เง่ือนไขการชําระเงิน  :กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท และ ชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 
วัน 
การยกเลิก :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินมดัจาํทั้งหมด 
หมายเหตุ :  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทั ฯ จะคาํนึงถึง

ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อ
การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และ
ยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ 
สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 
 
   ลูกคา้ที่เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ตั้งแต่วนัที่ 1 ก.ค. 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งทาํวซ่ีา แต่ท่านจะตอ้งผา่นการ

พจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ญี่ปุ่ นได ้ จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศ

ญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่

การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือ ธุรกิจ 

โดยมีเอกสารที่จะต้องย่ืนในข้ันตอนการเข้าเมือง เพ่ือยืนยันคุณสมบัติการเข้าญีปุ่่ น มีดังนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 

2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งที่พาํนกัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ นได ้

เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณเีข้าญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติั

การพาํนกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้

เขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

**เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี* 

 


