


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 
1 สนามบินสวุรรณภมูิ (BKK-FUK TG 648 : 0100 – 0800) - -  - 

2 สนามบินฟกุโุอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟ-ุเก็บสตอเบอร่ี-เบปป-ุบ่อน า้แร่จิโกกิ เมกริุ    
BEPPU HAMMOND 

HTL. 

3 
หมูบ้่านยฟูอูิน-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิค บอมบ์-สวนสนัติภาพนางาซากิ-นัง่กระเช้าขึน้
ภเูขาอินาซะ 

   BEST WESTERN HTL. 

4 สวนโกลเฟอร์-HUIS TEN BOSCH-เมืองฟกุุโอกะ  -  
ROUTE INN HAKATA 

HTL. 

5 ลานสกี TENZAN-โทส ุเอ้าท์เลต็-ย่านเท็นจิน-คาแนลซิตี ้  - - 
ROUTE INN HAKATA 

HTL. 
6 สนามบินฟกุโุอกะ-กรุงเทพฯ (FUK-BKK TG 649 : 11.40 – 15.40)  - - - 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ/ท่ำน 

29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 62,900.- 
  



วนัแรก : สนามบินสวุรรณภมู ิ
22.00 น. 

 
พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก (ชัน้ 4) ประต ู3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 
พบเจ้าหน้าท่ี ท่ีรอต้อนรับและอ านวยความสะดวกทกุท่าน  

วนัท่ีสอง : สนามบินฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– เก็บสตรอเบอรร่ี – เมืองเบปป ุ- บ่อน า้แร่จิโกก ุเมกริุ - อาบน า้แร่ออนเซน็ 
01.00 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองฟกุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 648 

08.00 น.  
ถงึท่าอากาศยานเมืองฟกุโุอกะ (เวลาท้องถ่ินญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร พร้อมตรวจเช็คสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงัก ูเป็นศาลเจ้าในลทัธิชินโต ซึง่
คนญ่ีปุ่ นเช่ือวา่เป็นศาลเจ้าท่ีให้พรในเร่ืองการศกึษาเลา่เรียน เน่ืองจากศาลเจ้า
นีส้ร้างขึน้เพ่ืออทิุศให้กบัท่านสกึาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้ เป็นนกัปราชญ์ประจ า
ราชส านกัในสมยัเฮอนั แตถ่กูใสร้่ายจนถกูปลดออกจากต าแหน่งและเนรเทศให้
มารับราชการอยู่ท่ีดาไซฟ ุแตอ่ยู่ได้แคเ่พียง 2 ปีก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้านีส้ร้าง
ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 1448 ปัจจบุนัผู้คนมกัมากราบไหว้ฝากเนือ้ฝากตวักบัศาลเจ้าแห่งนี ้โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพ่ือ
ขอพรให้ฉลาดและมีสติปัญญาดี 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเก็บสตรอเบอร์ร่ี
ญ่ีปุ่ นสดๆ อร่อย หวานจากต้น ซึง่ได้รับการดแูลอย่างดี ไมใ่สส่ารเร่งสี เร่งโต 
เร่งความหวาน 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ คือบ่อน า้พุร้อนธรรมชาติท่ีเกิดขึน้จากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่
ธาตุท่ีเข้มข้น เช่น ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และมีความร้อนเกินท่ีจะลงอาบได้ มี
ลักษณะแตกต่างท่ีกันไปในเมืองเบปปุทัง้หมด  8 บ่อ จึงตัง้ช่ือให้ดูน่ากลัวตามลักษณะภายนอกท่ีเห็น ซึ่งก็ได้ผล 
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท าเงินของเมืองเบปปุ นอกจากสปา ออนเซ็นและโรงอาบน า้ท่ีมีอยู่ทัว่เมืองเบปปุ โดยปกติ
แล้วแหล่งน า้ร้อนท่ีถือว่าเป็นบ่อน า้แร่ธรรมชาติได้นัน้ จะต้องมีอณุหภูมิของน า้ไม่ต ่ากว่า  25 องศาเซลเซียส และมีแร่
ธาตอุย่างน้อย 1 ใน 19 ชนิด ซึ่งแหล่งน า้ร้อนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานนี ้
เยอะ บ่อน า้ร้อนทัง้ 8บ่อนี ้ทุกบ่อไม่สามารถลงไปแช่ได้ เพราะมีแร่ธาตุต่างๆ 
อยู่เข้มข้น และท่ีส าคญัมนัร้อนมาก ถ้าลงไปแช่อาจจะสกุได้ โดยจะน าท่านชม
บ่อท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปชมมากท่ีสุด คือ   ยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) หรือบ่อ
ทะเลเดือด (Sea Hell) เป็นบ่อท่ีมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น จัด
ภูมิทศัน์ได้ร่มร่ืนน่าเดินด้วยไม้ดดั บริเวณตัง้แต่ทางเข้าเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึน้มาเสียงดงัฟู่ ๆๆ อยู่
ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนท่ีพุ่งขึน้มาจากใต้ธรณี ก่อนท่ีจะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด 
สามารถแวะชมสระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มาก ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน า้ร้อนสีฟ้าเหมือนน า้ทะเล ด้วย
ความลึก 150 เมตร ก าเนิดขึน้หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ  1,200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ 
(Cobalt)  ควนัสีขาวพวยพุ่งขึน้มารอบๆ บ่อตลอดเวลา อณุหภมูิของน า้สงูถงึ 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สกุได้ 
บ่อนีแ้ม้น า้จะร้อนเกินกวา่จะลงไปแช่ได้ แตก่็มีผงน า้แร่ (Maguma-Onsen) วางจ าหน่ายในร้านขายของท่ีระลกึ ให้น าไป
ละลายน า้อาบเองท่ีบ้านได้ สรรพคณุท าให้ผิวพรรณเปลง่ปลัง่และรักษาโรคผิวหนงัได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้า



ในบ่อน า้ร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะท าให้รู้สกึสบายเท้า และมีแรงเดินเท่ียวต่อไป ซึง่ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวฟรี 
จะนัง่แช่นานเท่าใดก็ได้ 

  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  BEPPU HAMMOND HOTEL หรือเทียบเท่า (1) 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม (2) 

  
หลงัรับประทานอาหารค ่า ให้ท่านสมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น (ออนเซน็) **ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร
ธรรมชาต ิเช่ือว่าแช่กันแล้วจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติได้ดีขึ้น*** 

วนัท่ีสาม : หมูบ้่านยฟูอูิน – เมืองนางาซากิ - อะตอมมิค บอมบ์ – สวนสนัติภาพนางาซากิ - นัง่กระเช้าขึน้ภเูขาอินาสะ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่หมูบ้่านยฟูอูิน เป็นหมูบ้่านเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บนท่ีราบ
กลางหบุเขาของจงัหวดัโออิตะ บนเกาะคิวช ูและอยู่ไมไ่กลจากเมืองฟกุโุอกะ
และเมืองเปปปมุากนกั ซึง่หมูบ้่านแห่งนี ้ถือได้วา่เป็นจดุหมายปลายทางอีก
แห่งหนึง่บนเกาะคิวช ูท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเย่ียมเยือนอยู่เสมอ เพราะ
นอกจากจะขึน้ช่ือในเร่ืองของจดุชมมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม ณ ทะเลสาบ
กินริน และมีออนเซน็ช่ือดงัแล้ว ท่ีน่ียงัมีความงามของวิวทิวทศัน์ท่ีมีเสน่ห์แตกตา่งกนัอย่างเดน่ชดัทัง้ 4 ฤดกูาล 
นอกจากนีย้ฟูอูินยงัเป็นหมูบ้่านต้นแบบ OTOP ของญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่นางาซากิ น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณนูา
งาซากิ จดัแสดงและรวบรวมข้อมลูเหตกุารณ์ ซากชิน้สว่นสิ่งของตา่งๆ โดย
เรียงล าดบัเหตกุารณ์ตัง้แตก่่อนระเบิดปรมาณลูง จนถงึวินาทีแห่งความ
หายนะ ซึง่มีหลกัฐานท่ีถกูวีดีโอบนัทกึไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนท่ีพงั
ยบัเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ ท่ีรอดชีวิตแตต้่องทนทกุข์ทรมานจากสารกมัต
ภาพรังสี เป็นโรคลคูีเมีย(มะเร็งเมด็เลือดขาว) ท่ีคอ่ยๆคร่าชีวิตผู้คนเหลา่นัน้ไปอีกจ านวนมาก 

  

ชม สวนสนัติภาพนางาซากิ ถกูจดัสร้างขึน้เพ่ือร าลกึถงึเหตกุารณ์ทิง้ระเบิดปรมาณท่ีูช่ือวา่ Fat man เม่ือวนัท่ี 9 
สิงหาคม ค.ศ. 1945 ท่ีท าลายเกือบทัง้เมืองและยงัฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกวา่ 80,000 คน  ในสวนแห่งนีม้ีรูปปัน้เก่ียวกบั
สนัติภาพมากมาย โดยท่ีด้านหลงัของสวนจะมีเสาสีด าท่ีเป็นตวัชีต้ าแหน่งจดุศนูย์กลางของระเบิดปรมาณู และมี
รายช่ือของเหย่ือในครัง้นัน้ด้วย และทางตอนบนจะมีพิพิธภณัฑ์เก่ียวกบัการทิง้ระเบิดในครัง้นัน้ด้วย 

  

จากนัน้ น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นัง่กระเช้าขึน้ภเูขาอินาซะ เป็นภเูขาสงู 333 
เมตรท่ีอยู่ใกล้กบัตวัเมืองนางาซากิ ท่ีจดุชมวิวสงูสดุของภเูขาจะสามารถเห็น
วิวท่ีสวยงามของเมือง และย่ิงวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จดุชมวิวกลางคืน
ท่ีสวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ นด้วย (อีก 2 แห่งคือภเูขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภเูขา
ร็อคโกะ Rokko) ท่ียอดสงูสดุของภเูขาสามารถขึน้ไปได้โดยกระเช้าไฟฟ้า หรือ
รถบสั โดยจะมีเสาสง่สญัญาณมากมายรวมทัง้ร้านอาหารด้วย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5)  
  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN HOTEL  หรือเทียบเท่า (2) 
วนัท่ีสี ่ : สวนโกลเฟอร์ – HUIS TEN BOSCH – เมืองฟกุโุอกะ 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  

น าท่านชม สวนดอกไม้ของโกลเฟอร์ ถกูดดัแปลงมาจากท่ีอยู่อาศยัของพ่อค้าชาวตะวนัตกเก่า(เจ้าของเดิมช่ือ Thomas 
Glover จากประเทศองักฤษ) โดยจดัท าขึน้มาเป็นรูปแบบของสวนกึง่พิพิธภณัฑ์ในพืน้ท่ีแบบเปิดโลง่ โดยกลุม่อาคาร
เหลา่นีส้ร้างขึน้ตัง้แตย่คุท่ีญ่ีปุ่ นเพ่ิงเปิดประเทศใหม่ๆ  ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ภายในสวนโกเวอร์ประกอบไปด้วย 
สวนแบบตะวนัตก และอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบยคุ 1900 อีกประมาณ 2-3 หลงั และเน่ืองจากสวนแห่งนีต้ัง้อยู่
บนเนินเขา ท าให้สามารถมองเห็นวิวของตวัเมืองนางาซากิ(Nagasaki) แบบกว้างได้เลย 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่สวนสนกุเฮาเทนบอช หรือท่ีคนไทยชอบเรียกวา่
หมูบ้่านฮอลแลนด์ เป็นสวนสนกุขนาดมหมึาอยู่ใกล้เมืองซาเซโบ จงัหวดันางา
ซากิ ถกูสร้างขึน้มาตามสถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยโุรป โดยเฉพาะแบบ
ประเทศฮอลแลนด์ เช่น คลอง ท่าน า้ สวน บ้านเรือน อาคารตา่งๆ และกงัหนั
ลม โดยจะสลบัปลกูดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดกูาลตา่งๆ เช่น ฤดใูบไม้ผลจิะมี
เทศกาลดอกทิวลิป และ งานดอกไม้ไฟช่วงหน้าร้อน และยงัมโีรงแรม ร้านอาหารหลายแห่งทัง้ภายในสวนสนกุและ
ข้างๆสวนสนกุ และวา่กนัวา่มีดอกไม้มากถึง 3 แสนดอกและต้นไม้อีกกวา่ 4 แสนต้น 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยู่ในรายการ) 

  

สวนสนกุเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนท่ีเข้าได้ฟรี กบัโซนของด้านในสวนสนกุท่ีจะต้องซือ้บตัรเข้า
ชมก่อน โดยด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนตา่งๆอีก 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, 
Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมตา่งๆท่ีน่าสนใจเชน่ พิพิธภณัฑ์หมีเทด็ดี,้ โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 
มิติ หลายโรง, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองท่ียาวกวา่ 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยโุรป, ข่ีจกัรยานชมเมือง 
และร่องเรือโจรสลดัของการ์ตนูดงั One Piece จากนัน้ น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองฟกุโุอกะ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7) 
  น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 
วนัท่ีห้า : ลานสกี TENZAN – โทส ุเอ้าท์เลต็ – ย่านเท็นจิน – คาแนลซติี ้
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

  

น าท่านสู่ ลานสกี TENZAN ลานสกีท่ีมีเคร่ืองท าหิมะ ท่ีน่ีสามารถเล่นได้ทัง้
เลื่อนหิมะ สกีและสโนว์บอร์ด ทัง้ยังมีสถานท่ีเช่าอุปกรณ์  ท่านสามารถ
เพลิดเพลินได้โดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาได้ การเดินทางก็สะดวกสบาย
เพราะตัง้อยู่ห่างจากตงัเมืองซากะเพียง 40 นาที (ไม่รวมคา่เช่าชดุเลน่สกี และ
อปุกรณ์เลน่สกี เช่น ลอ่งแพหิมะ, สโนวบอร์ด, สกี เป็นต้น) 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ โทสเุอ้าท์เลท เอ้าท์เลท  ท่ีได้รับความนิยมมาก
ท่ีสดุในเขตคิวช ูท่านจะได้เพลดิเพลินกบัการเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนม  
หลากหลายชนิด จากทัว่โลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, 
LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้านค้าแฟชัน่น าอีก
มากมายของคนทกุวยั 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยู่ในรายการ) 



  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ย่านเท็นจิน ถือเป็นถนนสายหลกัท่ีตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองฟกุุโอกะ นอกจากนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของสถานีรถบสั สถานีรถไฟฟ้าทัง้  บนดิน
และใต้ดิน รวมทัง้ยังมีถนนช้อปปิง้ใต้ดินเส้นยาวตัง้แต่เหนือจรดใต้ ซึ่งเช่ือม
ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทัง้สองสายของเมือง จงึไม่แปลกหากท่ีน่ีคือย่านช้อป
ปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฟุกุโอกะ ท่ีมีทัง้ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้าน
รวงมากมาย นอกจากนีก้็ยงัมีร้านกาแฟ และร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้คอยบริการ 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ คาแนลซิตี ้ฮากาตะเป็นแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ท่ี
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฟกุโุอกะ และรายล้อมไปด้วยแมน่ า้ล าคลอง ภายใน  มี
ร้านค้ามากมาย โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถงึภตัตาคาร โรง
ภาพยนตร์ โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนีใ้นช่วงเทศกาลตา่งๆ ก็จะมีการ
ประดบัไฟดสูวยงาม ดงันัน้จงึมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปเพ่ือเป็นท่ีระลกึอยู่
เสมอ เป็นท่ีสวยงาม ท่ีส าคญัท่ีน่ียงัมีพิพิธภณัฑ์ราเมงท่ีได้รับความนิยมจากนกัชิมทัว่ทิศเป็นอย่างมาก 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยู่ในรายการ) 
  น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า (4) 
วนัท่ีหก : สนามบินฟกุโุอกะ – กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
11.40 น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 
15.40 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
   

***************************************** 
   

อตัราค่าบริการ 
ราคาต่อท่าน รวมตัว๋เคร่ืองบิน ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปีพกัเสริมเตียง 62,900.- บาท 40,900.- บาท 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปีพกัไม่เสริมเตียง พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 60,900.- บาท 38,900.- บาท 

ห้องพกัเด่ียว เพิม่ท่านละ 10,900.- บาท 
*** ราคาไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน คือ สายการบินไทยท่ีบินระหวา่งประเทศ ลด 22,000 บาท *** 

*** ในการเดินทางในแตล่ะครัง้ จะต้องมีจ านวนผู้ เดินทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณีผู้ เดินทางในคณะมีไมถ่งึ 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้มม่ีแถมกระเป๋าเดินทางให้คะ่ *** 
 

อตัราคา่บริการนีร้วม 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั ตามสายการบินท่ีได้ระบไุว้ในรายการ 
  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี  
  คา่โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบุ 



  คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบใุนรายการ 
  คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
  คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
  ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2559 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการ
เรียกเก็บเพ่ิม  

อตัราคา่บริการนีไ้มร่วม 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  คา่ท าหนงัสือเดินทาง Passport  
  คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ท่าน) 
  คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารที่สัง่เพ่ิมเอง คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
  คา่อาหารที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
  คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 
  คา่วีซ่าเข้าประเทศ ญ่ีปุ่ น ** เน่ืองจากตัง้แต่ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทตูญ่ีปุ่ นได้ท าการยกเว้นวีซ่าท่องเท่ียวส าหรับ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี เข้าไปท่องเท่ียวไมเ่กิน 15 วนั 

**  ส าหรับบคุลท่ีถือพาสปอร์ตตา่งประเทศแตม่ีถ่ินพ านกัอยู่ในประเทศไทย ** 
  กรณีผู้ เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)  ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย  1 เดือน ดังนัน้ต้อง
เปลี่ยนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เลม่เหลือง) ก่อน  

  ท่านต้องท าการแจ้งเข้า – แจ้งออก ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จงึจะสามารถย่ืนวีซา่ได้  
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 

  พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใช้งานได้ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ให้แนบมาด้วย)  
  รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไมส่วมแว่นตาด า, แตง่กายสภุาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชดุครุย, หรือใสช่ดุราชการ, ไมยิ่ม้, พืน้
หลงัเป็นสีขาว ต้องไมเ่ป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

  ส าเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน 
  กรอกแบบฟอร์มข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู่ เพ่ือใช้ในการย่ืนขอวีซา่ 
  กรณีท่ีผู้ เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีท่ีคูส่มรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ, นามสกลุ (ถ้ามี)  
  หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทกุหน้าตัง้แตห่น้าแรก – หน้าปัจจบุนั  
กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ท่ีทางธนาคารออกให้ ไมส่ามารถน ามาใช้ย่ืนวีซา่ได้ 

  หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบบัจริง) จากบริษัทท่ีท่านท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
1. กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษัททัว่ไป ใช้หนงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ และหน้าหนงัสือรับรองต้องมีช่ือกิจการ และช่ือผู้ เดินทางเป็นหุ้นสว่น หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย 
3. กรณีท าธุรกิจสว่นตวั (แตไ่มไ่ด้จดทะเบียนการค้า) ให้ท าหนงัสือชีแ้จงตอ่สถานทตู (ภาษาองักฤษ) 
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้ส าเนา

บตัรข้าราชการเพียงหลกัฐานเดียวย่ืนตอ่สถานทตูได้ 
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามท่ีระบเุพ่ือผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ของท่าน *** 



เง่ือนไขการจองทวัร์และการช าระเงิน  
  กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ตอ่ 1 ท่าน  

  
กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ตอ่ 1 ท่าน   
( ส าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม ่, สงกรานต์ , และวนัหยดุยาว ) 

  
กรณีท่ีลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตัง้แต่ท าการจอง หากลูกค้ามีความจ าเป็นต้องออกตั๋ว
เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

  
ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันท าการ หรือก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไมคื่นมดัจ า 

  
ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลกูค้าจะต้องจ่ายเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะนัน้ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 
  กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม ่สงกรานต์ ช่วงเดือนตลุาคม ต้องยกเลิกลว่งหน้าก่อน 45 วนั จะไมเ่ก็บคา่มดัจ า 
  กรุณาแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัท ฯ มีความจ าเป็นต้องหกั 50 % ของอตัราคา่บริการทัง้หมด 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด 
  หากท าการออกตัว๋กบัทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  
  ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการ
พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ ย่ืนประสงค์จะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น
เกิน15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงค์อื่นๆ จะต้องย่ืนขอวีซา่ตามปรกติ) 

  การยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยนี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย 
  ผู้ ท่ีจะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ 
(เช่นเดียวกบัผู้ ท่ีย่ืนขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเข้า
ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 

  จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมี
คณุสมบตัิการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด,บัตร

เครดิต  
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คณุสมบตัิการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซา่) 
1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
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เข้าข่ายคณุสมบตัิท่ีจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 
  ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใช้หนงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เลม่สีเลือดหม)ู 

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง
ได้พิจารณาแล้ว 

  บริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ท่านได้ ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรือบางสว่น และบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทตู งดออก
วีซา่ให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง  

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก  เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ตา่งด้าวท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย 

  รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 10 วนั  
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