
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ-ฟุกโุอกะ (เกาะควิชู) 
[TG8082: 00.40-08.20+1] 

มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง  

2 ฟุกโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ ุเทมมงัง-ุซากะ-ศาลเจา้
ทาเคโอะ-สวนมฟิเุนะยามะ-จดุชมววิบนภเูขาอนิาซะ 

   NAGASAKI MARINE  
WORLD HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ฮสู ์เทน บอช  (พระราชวงัฮอนแลนด)์ 
นางาซาก-ิยา่นชนิช ิไชนา่ ทาวน ์   

   NAGASAKI MARINE  
WORLD HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 สวนโกเวอร-์พพิธิภณัฑป์รมาณู-สวนสนัตภิาพ 
ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร-ิชอ้ปป้ิงโทซุ พรเีมยีม เอา้ทเ์ลท 

   SEKIA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

(ออนเซน) 

5 วดันนัโซอนิ-ฟุกโุอกะ-หา้งคาแนล ซติ ี ้ฮากาตะ 
ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ 

   MONTE HERMANA 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 อิสระฟรีช้อปป้ิง-ฟุกุโอกะ (เกาะควิชู)-กรุงเทพฯ 
(สวุรรณภมู)ิ[TG8085: 19.00-23.00] 

  มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง 



 
 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้ อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน
ความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ( สวุรรณภมู ิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตทูางเขา้

หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ 
พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 สุวรรณภูม-ิฟุกุโอกะ-ดาไซฟุ-ศาลเจา้ทาเคโอะ-สวนมฟิุเนะยามะ นางาซาก ิ
จดุชมววิบนภเูขาอนิาซะ 

00.40 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ เกาะควิชู  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 8082 

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟกุโุอกะ เกาะควิช ู(เวลาทีญ่ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั่วโมง) ผา่นพธิตีรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

  เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาไซฟุ แลว้น าท่านชม ศาลเจา้ดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu 
Shrine) ศาลเจา้แหง่การศกึษาแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ตัง้แตใ่นยคุสมัยเฮอัน (Heian) โดยแรกเริม่เดมิที
เป็นการสรา้งขึน้เพื่อเป็นการสักการะใหแ้ก่นักปราชญ์แห่งยุคนามว่า “สุกาวะระ มชิซิาเนะ” 
(Sugawara Michizane) ที่นี่จงึเหมอืนจะมชีือ่เสยีงในการขอพรดา้นการเรียนการศกึษา ช่วง
ใกลส้อบ นักเรยีนหรอืนักศกึษาจากท่ัวประเทศญีปุ่่ นจะมาขอพรกันเยอะมาก และบรเิวณทางเขา้
ศาลเจา้ รา้นกาแฟ Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตารบ์ัคทีต่กแตง่ไดเ้ท่หท์ีส่ดุในโลก 
ประดับประดาไปดว้ยท่อนไมม้ากถงึ 2,000 ท่อน ว่ากันว่าเมือ่เอาไมม้าเรียงต่อกันจะยาวถงึ 4.4 
ก.ม. เลยทเีดยีว   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
  น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะควิชูที่มชี ือ่เสยีงในเรื่องของ

ธรรมชาตบิรเิวณชายฝ่ังทีส่วยงาม และมปีระวัตศิาสตรใ์นเรือ่งของเครือ่งปั้นดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ญี่ปุ่ น แลว้น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงทาเคโอะ (Takeo) เป็นเมืองที่มีประวัตศิาสตร์เก่าแก่
เกีย่วกับบอ่น ้าพรุอ้นกวา่ 1,300 ปี กระท่ังปัจจบุันยังอบอวลไปดว้ยกลิน่อายแหง่วฒันธรรมโบราณ ที่
สามารถพบเห็นไดท่ั้วอาณาบรเิวณเมอืงแห่งนี้ น าท่านชม ศาลเจา้ทาเคโอะ (Takeo Shrine) 
หรอืเรยีกอกีชือ่ไดว้า่ โกชะไดเมยีว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเมอืงนี้ เมือ่
เขา้ไปดา้นในจะพบกับตน้การบรูยักษ์ (Okusu) ทีถ่กูแตง่ตัง้ใหเ้ป็นอนุสาวรยีท์างธรรมชาตขิองเมอืง
ทาเคโอะ ตน้ไมต้น้นีม้ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 7 ของประเทศญีปุ่่ น และมอีายยุาวนานกวา่ 3,000 
ปี ดว้ยความสงู 30 เมตร เสน้รอบวง 20 เมตร และกิง่กา้นทีแ่ผข่ยายไปทกุทศิทางกวา่ 30 เมตร ซึง่
ถอืไดว้า่เป็นตน้ไมศ้ักดิส์ทิธิข์องศาลเจา้แหง่นี้เลยก็วา่ได ้ เนื่องจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ทีม่รีากทีเ่ชือ่ม
ตดิกัน จงึท าใหม้ผีูค้นมาบูชาขอพรใน เรือ่งต่างๆ มากมายไม่วา่จะเป็นเรือ่งความรัก คู่ครอง ธุรกจิ 
โชคลาภ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  จากนัน้น าทา่นชม สวนมฟิเุนะยามะ (Mifuneyama Rakuen) สวนแหง่นีส้รา้งโดยนาเบชมิะ 

ชเิงโยชเิจา้ผูค้รองแควน้ซากะไดใ้ชเ้วลาลงทนุลงแรงประมาณ 3 ปี เพือ่สรา้งบา้นพักตากอากาศ
แหง่นีข้ ึน้มา ในฤดใูบไมผ้ลจิะมซีากรุะบานกวา่ 2,000 ตน้ และยังมอีาซาเลยีอกีกวา่ 20,000 ตน้ และ
ในฤดใูบไมร้ว่งจะไดเ้ห็นใบไมเ้ปลีย่นสอีันงดงามสะทอ้นกับพืน้น ้าโดยมหีนา้ผามฟิเุนะยามะเป็นฉาก
หลัง นอกจากนีใ้นทกุค า่คนืมกีารจัดแสงไฟสดุตระการตาใหไ้ดช้มอกีดว้ย  

  น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดันางาซาก ิถอืเป็นเมอืงทา่ส าคัญของญีปุ่่ น จงึรับเอาวัฒนธรรมจากยโุรป
และจนีมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวต่างชาตติา่ง ๆ เชน่ ไชน่าทาวน์ขึน้ หรอืบา้นพัก
ชาวตะวันตก แหล่งออนเซน และภู เขาไฟ แล ว้น าท่านสู่  จุดชมวิวบนภูเขาอินาซะ 
(Inasayama) โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสงูอยู่ที ่333 เมตร ซึง่ถอืวา่เป็นชมววิทีส่งูสดุของตัวเมอืง
นางาซาก ิจึงท าใหเ้ป็นจุดที่สามารถเห็นววิทิวทัศน์ของเมืองนางาซากไิดด้ีงามที่สุดแลว้ ยิง่
กลางคนืนี่บอกเลยวา่ดังมาก ๆ เพราะถงึขนาดตดิ 1 ใน 3 จุดชมววิกลางคนืทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ นเลย
ทีเดียว ซึง่ชาวญี่ปุ่ นเรียกกันว่า ยาเคอ ิ(Yakeio) โดยจะมีอกี 2 แห่งน่ันคือ ภูเขาฮาโกดาเตะ 
เกาะฮอกไกโด และภเูขาร็อคโกะ ทีเ่มอืงโกเบ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

วนัที ่3 ฮสู ์เทน บอช – นางาซาก ิ– ชนิช ิไชนา่ทาวน ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในหอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู ่ฮสู ์เทน บอช ซึง่แปลวา่ บา้นเล็กในป่าใหญ ่รสีอรท์สดุหรู  ทีเ่นรมติเมอืง

ดัชตใ์นสมัยครสิศตวรรษที ่17 มาไวท้ีน่ี่ ไม่วา่จะเป็นกังหันสัญลักษณ์ของชาวดัชต ์หรอืบา้นเรอืน 
รา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิดที่จะแข่งกันผลดิอกในแต่ละฤดูกาล โดยภายในสวน
สนุกเฮาเทนบอชจะแบง่ออกเป็น 2 โซน คอื โซนทีเ่ขา้ไดฟ้ร ีกับโซนของดา้นในสวนสนุกทีจ่ะตอ้ง
ซื้อบัตรเขา้ชมก่อน ซึ่งดา้นในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอีก 6 โซนคือ Thriller Fantasy 
Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรม
ตา่ง ๆ ทีน่่าสนใจเชน่ พพิธิภัณฑห์มเีท็ดดี,้ โรงภาพยนตรแ์บบ 4-5 มติ ิหลายโรง, พพิธิภัณฑศ์ลิปะ
, ร่องเรอืไปตามคลองทีย่าวกวา่ 6 กโิลเมตร ชมเมอืงสไตลย์ุโรป, ขีจั่กรยานชมเมอืง และร่องเรอื
โจรสลัดของการต์นูดัง One Piece บอกเลยวา่ถา้มองหาแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่าทีเ่ดยีวเพลนิไปไดทั้ง้
วนัในฮสูเ์ทนบอชแหง่นี ้ (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งเลน่ภายในรสีอรท์) 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัภายในฮสูเ์ทนบอช 
  น าท่านเดินทางกลับสู่ เม ืองนางาซากิ แลว้น าท่านไปยัง ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi 

Chinatown) เป็นยา่นการคา้ชือ่ดังทีต่ัง้อยูภ่ายในตัวเมอืงนางาซากใินจังหวัดนางาซาก ินับเป็น 1 
ใน 3 ไชน่าทาวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และไชน่าทาวนแ์หง่นีย้ังเป็นไชน่าทาวนท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น
อกีดว้ย โดยถูกสรา้งขึน้ชว่งตน้ของศตวรรษที ่17 ซึง่ในชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีญ่ีปุ่่ นก าลังใช ้

นโยบายปิดประเทศมเีพยีงเมอืงนางาซากเิมอืงเดยีวเท่านัน้ทีอ่นุญาตใหท้ าการคา้ได ้คนกลุม่แรก ๆ 
ในชนิชไิชน่าทาว จงึเป็นพวกพ่อคา้และกะลาสเีรอืซะสว่นมากน่ันเอง ท่านใดอยากสัมผัสกับความ
เป็นจีนแบบเต็มตัว ตอ้งมาชมิอาหารที่มใีหเ้ลอืกอยู่มากมายในย่านนี้ รา้นอาหาร รา้นขนม และ
รา้นคา้สนิคา้มากมาย โดยเฉพาะรา้นที่นับเป็นรา้นเด็ดของที่นี่อย่าง Champon noodle หรือ
บะหมีใ่นน ้าซปุทีข่น้ แบบราดหนา้ และ Sara Udon คอืบะหมีผั่ดคลา้ย ๆ โกยซหีมีบ่า้นเรา โดย
รา้นอาหารสว่นใหญ่จะขาย 2 เวลาคอื ชว่งเทีย่ง ประมาณ 11:00-15:00 และชว่งเย็นคอื 17:00-
21:00 เรยีกไดว้า่อร่อยเด็ดขาด ราคาถูกใจ ชนิชไิชน่าทาวน์ถอืวา่เป็นยา่นการคา้แนวจนี ทีโ่ดดเดน่
และเดนิอยา่งเพลนิมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นทเีดยีว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 สวนโกเวอร ์– พพิธิภณัฑป์รมาณู – สวนสนัตภิาพ – ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ 
  โทซุ พรเีมยีม เอา้ทเ์ลท 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในหอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมข้องโกเวอร ์(Glover Garden) ตัง้อยู่บนเนินเขาใหญ่ที่

สามารถชมววิสวย ๆ ไดอ้ย่างดี แต่เดมิสวยแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อคา้ชาวอังกฤษนามว่า 
Thomas Glover อันเป็นทีม่าของชือ่ของทีน่ี่น่ันเอง ภายในสวนสวยแห่งนี้ตกแต่งสไตลญ์ีปุ่่ นและ
ตะวนัตก และยังมกีลุม่อาคารทีเ่ปิดเป็นพพิธิภัณฑแ์บบเปิดโล่ง ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยปลาย ค.ศ.1900 
และเนื่องจากสวนแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเนนิเขา ท าใหส้ามารถมองเห็นววิอา่วนางาซากแิบบพาโนรามา่อกี
ดว้ย แลว้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ระเบดิปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb 
Museum) ภายในไดเ้ก็บรวบรวมเหตกุารณ์เศรา้ ๆ ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ขอ้มูลเหตกุารณ์ 
ซากชิน้สว่นสิง่ของตา่ง ๆ ทัง้ยังมเีรยีงล าดับเหตกุารณ์ตัง้แตก่อ่นระเบดิปรมาณูลง จนถงึวนิาทแีหง่
ความหายนะ ไปจนถงึภาพถ่ายอาคารบา้นเรอืนทีพั่งยับเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติแต่
ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกัมตภาพรังส ีเป็นโรคลคูเีมยี (มะเร็งเม็ดเลอืดขาว) ทีค่อ่ย ๆ คร่าชวีติ



 
 

ผูค้นเหลา่นัน้ไปอกีจ านวนมากมาจัดแสดงไว ้เรยีกไดว้า่เป็นพพิธิภัณฑแ์หง่นีเ้ป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึ
ถงึความสญูเสยีอันยิง่ใหญ ่แลว้น าท่านชม สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ(Nagasaki Peace Park) 
ในการกอ่ตัง้สวนสันตภิาพแหง่นี้ ถูกจัดสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึเหตกุารณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ือ่วา่ Fat 
man เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลายเกอืบทัง้เมอืงและยังฆา่สิง่มชีวีติไปมากกวา่ 80,000 
คน ภายในสวนแห่งนี้มรีูปปั้นเกีย่วกับสันตภิาพมากมาย โดยทีด่า้นหลังของสวนจะมเีสาสดี าที่เป็น
ตัวชีต้ าแหน่งจดุศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางไปยัง ศาลเจา้ยูโทคอุนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ.

1688 ซึง่เป็นศาลเจา้ที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชนิโต และยังเป็นศาลเจา้อนิารทิี่ใหญ่และส าคัญเป็น
อันดับ 3 ของญีปุ่่ นอกีดว้ย โดยศาลเจา้แหง่นี่ไดเ้ป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูนาเบะชมิะ (Nabeshima 
clan) เจา้ผูป้กครองเมอืงซากะ ในสมัยเอโดะอกีตา่งหาก โดยศาลเจา้แหง่นี้เป็นทีป่ระทับของเทพ
เจา้ศักดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากมักจะนยิมมาสักการะขอพรเพือ่ใหทั้ง้การเก็บเกีย่วพชืผลทาง
การเกษตรและธรุกจิตา่ง ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แลว้น าท่านไปยัง โทซุ พรเีม ีย่ม เอา้ทเ์ลท (Tosu Premium Outlets) เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ท์

เลทขนาดใหญ่ มีรา้นคา้ของแบรนด์ชัน้น าและ แบรนด์ทอ้งถิน่มากกว่า 150 รา้น เช่น Coach, 
Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’ s, Nike, New Balance, Under 
Armour, Samsonite, Lego, Bose, Asics, Seiko, Citizen, G- Shock, Polo Ralph 
Lauren, Lacoste, Gap  และอืน่ๆ อกีมากมาย มาทีน่ี่สามารถ    ชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย 
และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแต่ละรา้นคา้ก็จะมโีปรโมชั่น
สว่นลดมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7)  
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัออนเซ็น

ธรรมชาต ิ

วนัที ่5 วดันนัโซอนิ – หา้งคาแนลซติี ้– ชอ้ปป้ิงยา่นเทนจนิ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในหอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางไปยัง วดันนัโซอนิ (Nanzoin Temple) เป็นวัดทีม่พีระพุทธรูปทองส ารดิ

ขนาดใหญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น และยังมรีปูป้ันและพระพทุธรปูอืน่ ๆ อกีเยอะมาก ๆ ในวดันี ้แตท่ีท่ าใหว้ัด
นี้มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ วัดนี้เป็นจุดเริ่มตน้ของเสน้ทางแสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู  



 
 

พระพทุธรปูนอนนีย้าว 41 เมตร สงู 11 และหนักถงึ 300 ตัน มรีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเดยีวกับรปู
ป้ันพระใหญ่ที่เมอืงนาระ และคามาคูระ สรา้งขึน้เมือ่ปี 1995 ซึง่โดยท่ัวๆ ไปพระพุทธรูปในญีปุ่่ น
มักจะเป็นแบบน่ัง แตท่ีพ่ระพุทธรูปนีเ้ป็นแบบนอนพระวา่วัดนันโซอนินัน้ไดบ้รจิาคเงนิชว่ยเหลอืพระ
ในประเทศพมา่หลายครัง้ จงึมกีารตอบแทนดว้ยการสง่ตอบแทนดว้ยการสง่พระสารรีกิธาตุมาตอบ
ให ้วดันันโซอนิจงึสรา้งพระพทุธรปูนอนทีเ่ป็นทีน่ยิมในประเทศพมา่ขึน้มาเป็นทีเ่ก็บ และยังวา่กันวา่
เงนิทีใ่ชใ้นการสรา้งนัน้มาจากเจา้อาวาสทีช่นะล็อตเตอรีห่ลายครัง้อกีดว้ย  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง
ฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของ
ประเทศญี่ปุ่ นดว้ย แลว้น าท่านไปยัง คาแนลซติ ีฮ้ากาตะ (Canal City Hakata) ศูนย์การคา้
ขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูร่มิน ้าภายในตัวเมอืงฟกูโุอกะ ทีม่คีวามเกต๋รงดา้นในมกีารขดุคลองใหไ้หลผา่นใจ
กลางหา้งแหง่นี้ แค่รูปร่างภายนอกของหา้งแหง่นี้ก็เท่หอ์ยา่บอกใครแลว้ ในสว่นของรา้นคา้ก็มใีห ้
เลือกชอ้ปเพลิน ๆ กว่า 250 รา้น มีทั ้งรา้นที่มีเฉพาะในญี่ปุ่ น ไปจนถึงรา้นที่น าเขา้มาจาก
ตา่งประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของหา้งแหง่นี้มชี ือ่เรยีกวา่ “ราเมน สเตเดีย่ม” ทีม่รีาเมนดังๆ จาก
ท่ัวทกุภมูภิาคของญีปุ่่ นมารวมตัวใหช้มิกันแบบไมต่อ้งไปหาทีอ่ืน่ใหล้ าบากอกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัภายในคาแนลซติ ี ้ 
  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจนิ (Tenjin) ส าหรับสายช๊อปรับรองว่าเป็น

ชว่งเวลาแหง่ความสขุเลยทเีดยีว เนือ่งจากยา่นนีม้ใีหเ้ลอืกเดนิชอ๊ปชมิชลิกันแบบสดุ ๆ ไมว่า่จะเป็น
รา้คา้ต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองขา้งฝ่ังถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่
มากมาย สนิคา้ใหเ้ลือกซือ้หลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด์ หนังสอื 
เครือ่งส าอางคต์า่งๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MONTE HERMANA ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในหอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
  หลงัอาหารเชา้ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศับ หรอืเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้ตา่งๆ มหีัวหนา้

ทัวรใ์หค้ าแนะน าแกท่า่น 

 ถนนชอ้ปป้ิงฮากะตะ คาวาบาตะ 
เป็นถนนชอ้ปป้ิงแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฮากะตะ จังหวัดฟุกุโอกะ ตลอดสองขา้ง
ทางเดนิยาว 400 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่รอ้ยรา้น สนิคา้ก็มเีลอืกซือ้มากมายหลากหลาย
ประเภททัง้เสือ้ผา้ ของกนิ และของใช ้

 ชอ้ปขนมของฝากทีส่ถาน ีHakata  
บรเิวณนัน้ยังมชีอ้ปเล็กๆ และขนมยอดฮติท่ัวๆไป ไมว่า่จะเป็นช็อคโกแลต คดิแคทรสชาตติา่งๆ 
หรอืจะเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่า้นดองกีโ้ฮเต ้รา้นขายสนิคา้อปุโภค บรโิภคราคารวมภาษีแลว้ราคาสดุ
ประหยัดของญีปุ่่ น 

สดุฟิน !!!!! ชอ้ปป้ิง LUCKY BAG ถงุโชคด ีจากรา้นแบรนดต์า่งๆ  
ซึง่จะขายเฉพาะชว่งปีใหมใ่นระหวา่งวนัที ่1-3 มกราคมนีเ้ทา่น ัน้ 

(อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเต็มที)่ 
16.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟกุโุอกะ แลว้น าคณะท าการเช็คอนิและโหลดสมัภาระ 
19.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 8085 
23.00 น. ถงึประเทศไทย ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ท ัง้นีร้วมไป

ถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง 

(ขออนุญาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

2 ปี (พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

29 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562  58,888 12,900 10,900 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

 

 

 



 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 

น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้นี้

มคัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนั

เดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (คา่

รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนยีมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญเ่กนิกวา่ขนาด

มาตรฐาน 
  คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั) 



 
 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและ
ไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวางการนั

ตคี่ามดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT หรอื EXTRA 

FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ 

และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการบนิ

จะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

 



 
 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ท่านขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หากไมม่ี
การแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม
ตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 คา่บรกิารทีท่่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทน
แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้่านไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่
ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่าน
อืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทาง
ตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของ
สายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิ
เหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญู
หายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ 
จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง 
ๆ แลว้ 

 



 
 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้

ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้

(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการ

เขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่น ามา เช่น ตั๋วเครื่องบนิขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ ส าหรับรายละเอียดของ

เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 

(2)  ส ิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ)  

(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  

(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 


