


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฟุกุโอกะ	-	ฟุกุโอกะ	-	ศาลเจาดาไซฟุ	-	เฮาสเทนบอช

พักที่	HUIS
TEN
BOSCH
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองนางาซากิ	-	อะตอมมิคบอมบโดม	สวนสันติภาพฮิโรชิมา	-	สวนสันติภาพ
นางาซากิ	-	เมืองซากะ	-	ศาลเจายูโตะคุอินาริ	-	ศาลเจาคาซามะ	อินาริ	-	โทสุ
พรีเมี่ยม	เอาทเล็ต	-	ออนเซ็น

พักที่
BEPPU
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 บอน้ําพุรอน	หรือ	บอทะเลเดือด	ยูมิ-จิโกกุ	-	หมูบานยูฟูอิน	-	ฟุกุโอกะ	-	ยาน
เท็นจิน

พักที่
FUKUOKA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา	

5 อิสระชอปป้ิงณเมืองฟุคุโอกะ

พักที่
FUKUOKA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา	

6 สนามบินฟุกุโอกะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	ธ.ค.	60	-	28	ธ.ค.	60 ฿52,900 ฿49,900 ฿44,900 ฿8,900



22.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที่
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.00	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินฟุคุโอกะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	648

08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินฟุคุโอกะ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว
นําทานสู	ศาลเจาดาไซฟุ	ซึ่งสรางขึน้ในปี	ค.ศ.905	เพื่อถวายแดพระนักปราชญมิจิซาเนะ	สุงาวาระ	เป็น

วิหารเกาแกและมีผูคนหลั่งไหลไปสักการะกันอยางเนืองแนน	วัดน้ีมีรูปป้ันวัวตั้งอยูหนาทางเขาโดยสวนใหญ
ผูคนที่ไปที่วัดน้ีจะไปขอพรเรื่องการเรียนหรือการทํางาน	ใหมีความฉลาดหลักแหลมเหมือนเขาของวัวน่ันเอง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
เฮาสเทนบอชหมูบานฮอลแลนด	ของประเทศญี่ป ุน	ที่รวมสถาปัตยกรรม	ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแทของ

ชาวฮอลแลนดและดัชทรวมไวดวยกัน	พรอมสนุกสนานตื่นเตนกับสิ่งอํานวยความสะดวกนานัปการ	ทาน
สามารถถายรูปกับบรรยากาศรอบๆ	ไดอยางสนุกสนาน	ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด	ทุงดอกไม	ตางๆ	ไมวาจะเป็น
ทุงดอกทิวลิป,	ทุงดอกกุหลาบ,	หรือแมกระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ
หรือทานที่ชอบความตื่นเตนเชิญที่	โรงภาพยนตร	และสวนสนุกแบบตะวันตก	เชน	HORIZON	ADVENTURE

ชมการแสดงฉากน้ําทวมใหญ	ฟาผาที่ทําไดเหมือนจริงอยางนาทึ่ง	พรอมชมทิวทัศนอันสวยงามของเมืองน้ี,
FUTURE	CAST	THEATER	GRAND	ODYSSEY

ใหทานรวมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตรการตอสูสุดยิ่งใหญนอกอวกาศที่มีทานเป็นดารานําแสดงดวย	รับรอง
ไดเลยวาทานจะประทับใจไปอีกนานพรอมทั้งยังเลือกซื้อสินคาชื่อดังไมวาจะเป็นขนมเคก	ช็อคโกแลต	และชีท
หลากหลายชนิดไดตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	HUIS	TEN	BOSCH	HOTEL	หรือเทียบเทา



เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555

ติดอันดับ	1ใน10	เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของ
เกาะคิวชู	เป็นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะน้ี

เป็นศาลเจาที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในเกาะคิวชู	เพราะเป็นที่ตั้งของหลุมศพของนัก
ปราชญชื่อดังของญี่ป ุน	ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ	ดานการศึกษา
นักเรียนนิยมมาขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นสวนสนุกแนวรีสอรทที่ใหคนเขามาชม	เลน	และพักได	มีการออกแบบ
สไตลดัตช	ซึ่งเป็นการใหเกียรติกับความสัมพันธที่เกาะคิวชูมีกับชาวดัตช	เป็น
สวนสนุกที่ใหญที่สุดในเกาะคิวชู

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร
	พักที่	HUIS	TEN	BOSCH	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อะตอมมิคบอมบชมอาคาร	พิพิธภัณฑ	สิ่งกอสรางที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	เกิดขึน้ในวันที่	9

สิงหาคม	ค.ศ.1945	และยังคงอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดดูเป็นอนุสรณ	นําทานชมภาพเหตุการณภายหลัง
สงครามที่กอใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวงตอประเทศญี่ป ุน
สวนสันติภาพ	ที่สรางขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณสงครามโลกครั้งที่	2	เรียกวา	“สงครามมหาเอเชีย

บูรพา”	ภายในมีอนุสาวรียที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงความโหดรายของสงครามที่ผานมาและการมองใหเห็นถึง
สันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแหงความสงบรมรื่นตอไป
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย



ศาลเจายูโทกุอินาริศาลเจาใหญแหงเมืองซากะ	และยังเป็น	1	ใน	3	ศาลเจาที่ใหญและสําคัญที่สุดในญี่ป ุน
รองจากศาลเจาฟุชิมิอินาริแหงเมืองเกียวโต,	ศาลเจาคะซะมิแหงเมืองอิบารากิ	ลักษณะการสรางของศาลเจา
แหงน้ีจะเหมือนการผสมรวมลักษณะวัดน้ําใสบวกกับศาลเจาฟูจิมิอินาริแหงเมืองโตเกียวรวมกัน	ใหทานไดอิสระ
เพลิดเพลินกับการขอพรและถายรูปตามอัธยาศัย
นําทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่	โทซุ	พีเมีย่ม	เอาทเล็ต	แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนด

ญี่ป ุนที่ดังไปทั่วโลก	พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด	าทิ	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,	CYNTHIA
ROWLEY	ฯลฯ	เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน	BALLY,	PRADA,	GUCCI,	DIESEL,	TUMOI,	GAP,
ARMANI	ฯลฯ	เลือกดูเครื่องประดับ	และนาฬิกาหรูอยาง	TAG	HEURE,	AGETE,	S.T.DUPONT,	TASAKI,
LONGINES	ฯลฯรองเทาแฟชั่น	HUSH	PUPPIES,	SCOTCH	GRAIN,	HOGAN	ฯลฯ

ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	BEPPU	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญีป่ ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองนางาซากิ	เป็นเมืองที่ประวัติความเป็นมายาวนาน	เป็นเมืองที่โดนโจมตี
ดวยปรมาณูเพื่อสันติภาพ	สมัยกอนเมืองน้ีเป็นทาที่ชาวยุโรปจะมาถึงกอน
ทําใหเป็นเมืองทาที่สําคัญในสมัยน้ัน

อนุสรณสันติภาพฮิโระชิมะเป็นอาคารที่อยูใกลจุดศูนยกลางการระเบิดมาก
ที่สุดในบรรดาอาคารที่ยังตั้งทนตอแรงระเบิด	ตัวอาคารไดรับการอนุรักษให
อยูในสภาพหลังจากถูกระเบิด	ปัจจุบันไดกลายเป็นอนุสรณเตือนใหระลึกถึง
พลังทําลายลางของระเบิดปรมาณู	และเป็นสัญลักษณแหงความหวังใน
สันติภาพและการตอตานการใชอาวุธปรมาณู

เป็นสวนสันติภาพที่สรางขึน้มาเพื่อรําลึกถึงโศกนาฏกรรม	สวนสาธารณะน้ีมี
รูปป้ันมากมายที่สื่อความหมายอันโศกเศรา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องป้ันดินเผาโดย
เฉพาะจากเมืองอาริตะ(Arita)	และอุทยานประวัติศาสตรที่ยอนหลังไปจนถึงยุค
ยาโยอิ(Yayoi)หรือประมาณ	300	ปีกอนคริสกาล



เป็นศาลเจานิกายชินโต	ประจําตระกูลนาเบะชิมะ	ผูปกครองเมืองซากะ	ใน
สมัยเอโดะ	เป็นศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเป็นอันดับ	3	ดานบนของตัว
ศาลเจา	ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึง	โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ	ยามที่
ดอกซากุระบานสะพรั่ง	และชวงฤดูใบไมรวง	ที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็นสีสมแดง
สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมน้ําสายเล็กๆเป็นจุดถายภาพที่
สวยงามเลยทีเดียว	ศาลเจาแหงน้ีเป็นที่ประทับของเทพเจาศักดิส์ิทธิ	์ที่
ประชาชนตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว	ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ	และความปลอดภัย

สถานที่ศักดิส์ิทธิม์ากของชาวญี่ป ุนสวนใหญคนญี่ป ุนจะมาสักการะมากใหวัน
ขึน้ปีใหม	เพิ่มโชคลาภแลวความโชคดีใหกับตัวเอง	เป็นศาลเจาหน่ึงในสามที่
ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	มีเทพเจาที่ถือวาเป็นเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยวและ
ทําใหอุตสาหกรรมเจริญกาวหนา

ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ	แหลงรวมพลของแบรนเนมชื่อ
ดังจากทั่วโลก	ทั้งแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย	หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	BEPPU	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	บอน้ําจิโงคุเมงุริ	ซึ่งประกอบไปดวยบอน้ําแรสีสันแปลกตาทั้งหมด	8	บอ	(ไกดจะพาทานเยี่ยมชม

เพียง	3	บอ)	ที่เกิดจากการรังสรรคขึน้โดยธรรมชาติแตละบอมีความรอนสูงเกินกวา	100	องศาเซลเซียส	ดวย
สีสันและความรอนชนิดที่มนุษยธรรมดาไมอาจลงไปสัมผัสได	จึงถูกกลาวขานวาเป็นเสมือน	“บอน้ํา	แรนรก”	ดัง
น้ัน	ที่น่ีจึงมีตัวมาสคอทเป็นยมทูตนอยคอยใหการตอนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แหงน้ี
หมูบานยูฟุอิน	เป็นหมูบานเล็กที่ในจังหวัดโออิตะหางจากเมืองบอน้ํารอนเบปปุประมาณ10	กิโลเมตร

หมูบานแหงน้ีเป็นหมูบานหัตถกรรม	และยังเป็นที่รวบรวมแบบบานตางๆในประเทศญี่ป ุนที่มีอายุตั้งแต	120-
180	ปีมารวมไวที่น่ีอีกดวย	ที่น่ีจึงจัดไดวาเป็นพิพิธภัณฑที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยม
ชมไดตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองฟุคุโอกะ	นําทานชอปป้ิงยานการคาที่มีชื่อเสียง	ณ	เท็นจิน	เพลิดเพลินกับการจับ

จายซื้อของที่ระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย	และเครื่องใชไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลน
เกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผาแบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่อง
สําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	FUKUOKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จิโกกุ	เมกุริ	คือบอน้ําพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึน้ภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ
ประกอบดวยแรธาตุที่เขมขน	อาทิ	กํามะถัน	แรเหล็ก	โซเดียม	คารบอเนต
เรเดียม	เป็นตน	และมีความรอนเกินที่จะลงอาบได	มีลักษณะแตกตางกันไปใน
เมืองเบปปุทั้งหมด	8	บอ	ตั้งชื่อใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น	ซึ่งก็ได
ผลกลายเป็นแหลงทองเที่ยวทําเงินของเมืองเบปปุ	นอกจากสปา	ออนเซ็นและ
โรงอาบน้ําที่มีอยูทั่วเมืองเบปปุ	โดยปกติแหลงน้ํารอนที่จะถือวาเป็นบอน้ําแร
ธรรมชาติไดน้ัน	จะตองมีอุณหภูมิของน้ําไมตํ่ ากวา	25	องศาเซลเซียส	และมีแร
ธาตุอยางนอย	1	ใน	19	ชนิด	ซึ่งแหลงน้ํารอนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานน้ี
เยอะ

เป็นหมูบานจําลองสไตลยุโรป	มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ	บานอิฐที่ประดับประดา
ไปดวยดอกไมนานาชนิด	ถือเป็นไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน	เหมาะแกการ
เดินเลนและถายรูป	ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร	รายขายของที่
ระลึก	งานประดิษฐที่เป็นเอกลักษณ	ของเลน	ของสะสมทั้งญี่ป ุนและตาง
ประเทศ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ติดอันดับ	1ใน10	เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของ
เกาะคิวชู	เป็นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะน้ี

เป็นยานที่เรียกวาเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได	เรียกวา
เป็น	downtown	area	ของเมืองฟูกุโอกะ	โดยในบริเวณน้ีจะมีรานรวง	ถนนคน
เดิน	และหางใหญๆมารวมตัวกันอยูมากมาย	มีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลาย
ชนิด	ตั้งแตเครื่องใชไฟฟา	เสื้อผา	แบรนเนมด	หนังสือ	เครื่องสําอางคตางๆ
รวมไปถึงรานอาหารอีกมากมาย

	พักที่	FUKUOKA	HOTEL	หรือเทียบเทา	



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระชอปป้ิง	ณ	เมืองฟุคุโอกะ	[โดยรถไฟ]	ชอปป้ิงยานการคาที่มีชื่อเสียง	ณ	เท็นจิน	เพลิดเพลินกับการ

จับจายซื้อของที่ระลึกอยางจุใจกับแบรนดเนมมากมาย	และเครื่องใชไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่อง
เลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผาแบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน
เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย
เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	FUKUOKA	HOTEL	หรือหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ฟุกุโอกะ(Fukuoka)เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ	8	ของญี่ป ุน	เป็นเมืองที่ใหญที่สุด
ของเกาะคิวชู	จนอาจจะเรียกไดวาเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชูเลย	อีกทั้งฟู
กุโอกะยังเป็นเมืองหนาดานเพราะมีสนามบินนานาชาติที่ใหญที่สุดของเกาะ
คิวชูดวย	แตถึงแมเมืองน้ีจะเป็นเมืองใหญ	และมีความเจริญครบครันก็ตาม	แต
ก็ยังมีบรรยากาศที่ดูสบายๆไมอึดอัดเหมือนกับเมืองอื่นๆของญี่ป ุน	ดวยระบบ
การขนสงที่ดี	ถนนหนทางที่กวางขวาง	ความสะอาด	ปลอดภัยของเมือง	และ
ความเป็นมิตรของผูคนที่น่ี	จนทําใหติดหน่ึงในเมืองที่นาอยูมากที่สุดในโลก
ดวย	และเน่ืองจากนักทองเที่ยวที่จะมาเกาะคิวชู	มักจะลงเครื่องบินที่สนามบิน
ของเมืองน้ี	การแวะเที่ยวฟูกุโอกะซักวันสองวันจึงเป็นความคิดที่เขาทาไมนอย
โดยเฉพาะการชอปป้ิงตางๆกอนเดินทางกลับ	เราจึงรวมเอาสถานที่ทองเที่ยว
ฮิตๆของเมืองฟุกุโอกะเอาไวทั้งหมด	7	ที่สําหรับการเที่ยว	2	วันก็สามารถเก็บ
ไดทั้งหมด

	พักที่	FUKUOKA	HOTEL	หรือเทียบเทา	

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินฟุคุโอกะ	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
11.40	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	649

15.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินที่มีแครันเวย	ดวยความที่ถูกรายลอมดวยบานพักอาศัย	สนาม
บินจึงปิดใหทําการชวงเวลากลางคืน	[4ทุม-7โมงเชา]	เริ่มเปิดทําการ	เมื่อ
ปีพ.ศ.2555



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	2,000	เยน

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน

เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องทีพ่ัก
ทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญีป่ ุน
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง	(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทาง
อยางนอย	30	วัน)
***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1.	พาสปอรตจีนแดง

จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาทาง
บริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูดําเนินการ
ให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเขา
มา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซาเขา
ประเทศ)	สวนผูที่ทํางาน	ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม

เอกสารทีใ่ชในการขอวีซา
1.1	Passport	China

1.2	รูปถาย	2น้ิว	2	ใบขนาด	2	X	2	น้ิว	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและ	“พื้นหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน”	ถายหนาตรง	ไมยิ้มเห็น
ฟัน	ไมสวมแวนดํา	ไมคาดผม	หรือสวมหมวก	แตงกายสุภาพ	
**	หามใชรูปปริ้น	หรือ	ถายเอง	**

1.3	หนังสือแจงเขาออก	โดยกอนเดินทางผูเดินทางตองไปแจงเขา-ออกที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพรอมทั้งถาย
สําเนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต

1.4	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5	ทะเบียนบาน	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6	ใบอนุญาตทํางาน	Work	permit	ถายสําเนาหนาชื่อบริษทัที่ทํางาน	พรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.7	สมุดบัญชีเงินฝาก	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือนหรือฝากประจําเทาน้ัน	ถายเอกสาร

ตั้งแต	หนาชื่อ	และ	หนา	1	ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด	(ปรับยอด	ณ	ปัจจุบัน)	ในกรณีที่เลมปัจจุบันอายุไมถึง	6
เดือนใหถายสําเนาเลมเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย
**	บัญชีกระแสรายวัน	และบัญชีเดินสะพัด	ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญีป่ ุน	**

ขอมูลเพิม่เติม
ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจจะทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี
หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง

สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา
ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง

จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ



***	ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน	***

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	ทานละ	2,000	เยน	/ทริป/ตอทาน***

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน

1.	การยกเลิกการเดินทางตั้งแตวันจองจนถึงกอนวันเดินทาง	30	วัน	ขอยึดมัดจําทานละ	5,000	บาท
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
6.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
7.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


