
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11305 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ฟกุโุอกะ   
นัดเวลา 22.00 น. เดินทางโดย TG 648 (01:00-08:10) 

มีบริการบนเครื่อง 
 
- 

วนัท่ีสอง 
ฟกุโุอกะ – จดุชมวิวภเูขาคากามิยามะ – อาริตะ แกลอรี่ 
หมู่บ้านโอคาวาจิ – สวนเซเค – วดัขงจือ้ – สวนมิฟเุนะยามะ 

--  / กลางวนั / ค า่ 
CENTRAL TAKEO 

HOTEL. (Onsen) 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 
ศาลเจ้าทาเคโอะ – ฮสู ์เทน บอช  (พระราชวงัฮอนแลนด)์ 
นางาซากิ – จดุชมวิวภเูขาอินาซะ – ย่านชินชิ ไชน่า ทาวน์ 

เช้า  /  --  /  ค า่ 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL. 
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 
พิพิธภณัฑ์ปรมาณู – ไฮโป เซน็ทรลั ปารค์ – สวนสนัติภาพ 
ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – ฟารม์ สตอเบอรี่ – โทซุ เอ้าทเ์ลท 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
SEKIA HOTEL 

(Onsen)  
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 
ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– วดันันโซอิน – ห้างคาแนล ซิต้ี ฮากาตะ  
ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 

เช้า  /  --  /  -- 
SEKIA HOTEL 

(Onsen)  
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก 
ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
เดินทางกลบัโดย  TG 649 (11:35-14:55) 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเครื่อง 

- 



   

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ D โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พร้อมแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – จดุชมวิวภเูขาคากามิยามะ – อาริตะ 
   หมู่บา้นโอคาวาจิ – เมืองทาค ุ– วดัขงจือ้ – ทาเคโอะออนเซน 

  

 01.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.00 น. ถงึ สนามบินฟกุโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชม.)  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

13 – 18 มนีาคม 2562 49,990 49,990 46,990 8,900 

14 – 19 มนีาคม 2562 49,990 49,990 46,990 8,900 

15 – 20 มนีาคม 2562 49,990 49,990 46,990 8,900 

20 – 25 มนีาคม 2562 49,990 49,990 46,990 8,900 

21 – 26 มนีาคม 2562 49,990 49,990 46,990 8,900 

22 – 27 มนีาคม 2562 49,990 49,990 46,990 8,900 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 49,990 49,990 46,990 8,900 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 49,990 49,990 46,990 8,900 

29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2562 49,990 49,990 46,990 8,900 

http://bit.ly/2NMk5YE


 09.30 น. เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเล็กๆ บนเกาะควิชูที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของ
เครื่องปัน้ดนิเผาโดยเฉพาะจากเมอืงอารติะ และอุทยานประวตัศิาสตรท์ีย่อ้นหลงัไปจนถงึยคุยาโยอิ หรอื
ประมาณ 300 ปีกอ่นครสิกาล  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

  แลว้น าท่านชม จุดชมวิวบนภเูขาคากามิยามะ (Mt. Kagamiyama) สงู 284 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
เส้นทางที่น าขึ้นไปสู่ยอดเขา เป็นระยะทาง 5 ก.ม.         
ที่ค่อนข้างคดเคี้ยว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นด้าน
ขวามอืของเมอืงคาราสไึดอ้ย่างทัว่ถงึ รวมทัง้มองเหน็นิชิ
โน มตัสบึาระ อ่าวคาราสแึละในวนัฟ้าโปร่งกจ็ะมองได้
ไกลถงึเกาะอคิ ิในจงัหวดันางาซากอิกีดว้ย อสิระใหท้่าน
ชมทิวทัศน์ของท้องฟ้า และป่าสนที่คัน่กลางระหว่าง
ชมุชนเป็นภาพทีส่วยงามและแสนจะแปลกตา 

  โดยในช่วงฤดใูบไม้ผลิ (Sakura Season) บรเิวณจุดชมววิซึง่แวดลอ้มดว้ยตน้ซากุระจะบานสะพรัง่ไป
ทัว่บรเิวณ นบัว่าเป็นการชมววิทวิทศัน์ในมมุสงูบนภเูขา และยงัเป็นจุดชมความงามของซากรุะไดอ้กีดว้ย 

  จากนัน้น าท่านท่านเดนิทางสู่ เมืองอาริตะ (Arita) เป็น
เมืองเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดซากะ 
เมอืงแห่งนี้นับว่าเป็นอนัดบัตน้ ๆ ด้านเครื่องปั้นดนิเผา 
โดยเฉพาะเครื่องเคลือบดินเผา เรยีกว่า อาริตะ-ยากิ 
(Arita-yaki) เป็นเสมอืนเอกลกัษณ์ของเครื่องปั้นดนิเผา
ของเมอืงนี้ ทีม่คีณุภาพเป็นทีรู่จ้กัของคนญีปุ่่ นทัว่ไป 

  แลว้น าทา่นไปยงั แกลอรี ่อาริตะ (Gallery Arita)  เป็นคาเฟ่และแกลอรีง่านศลิปะเครือ่งเคลอืบเซรามคิ 
ทีส่ามารถตกแต่งรา้นจดัวางไดอ้ย่างน่าสนใจยิง่ ถอืเป็น
รา้นทีสุ่ดเก๋ของเมอืงนี้เลยกว็่าได้ ทางด้านหน้ารา้นจะมี
รถมินิคูเปอร ์(Mini Cooper) ซึ่งตวัถงัของรถถูกเพน้ท์
เป็นลวดลายเซรามคิของเมอืงอารติะ "Arita-yaki" จอด
เด่นเป็นสงา่ สดุดสายตาเป็นทีสุ่ด และเมื่อเชา้ไปดา้นใน
รา้นท่านจะต้องประหลาดใจอกีครัง้ กบัชัน้ทีจ่ดัวางถ้วย
กาแฟราว 2,000 ลวดลาย ซึง่ความเก๋ไก๋อยูท่ีเ่ราสามารถ
เลอืกถ้วยในลวดลายทีเ่ราชอบ น ามาใส่เครื่องดื่มร้อน หลกัจากรบัประทานอาหารมื้อกลาง ดื่มด ากบั
เครือ่งดื่มรอ้นและความสวยงามของเครือ่งเคลอืบถว้ยเซรามคิใบงาม  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ภายในร้านแกลอร่ี อาริตะ  พร้อมเคร่ืองด่ืมร้อน (ชาหรือกาแฟ) 
 บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านโอคาวาจิ (Okawachiyama) เป็น

บรเิวณทีร่อบลอ้มไปดว้ยภูเขา ภายในหมูบ่า้นมปีล่องไฟ
เกา่ๆ และเตาเผากว่า 30 เตา ซึง่บ่งบอกถงึประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรมอนัเก่าแก่กว่า 350 ปีทีย่งัดูเหมอืนมชีวีิต
อยู่  ณ ปัจจุบัน หน่วยงานทางวัฒนธรรมได้บันทึก
เรื่องราวของวฒันธรรมและประเพณีเป็น “มรดกทาง
วฒันธรรมของญ่ีปุ่ น” ในเดอืนเมษายน ปีค.ศ. 2016 ประวตัศิาสตรแ์ละภาพทวิทศัน์ของภเูขาโอคาวาจิ
ได้ถูกบนัทกึใน “ถ่ินก าเนิดของเคร่ืองกระเบื้องและการเดินทางของเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีแบ่งบาน
อย่างดงามด้วยความสามารถและความส าเรจ็แห่งฮิเซน็” นอกจากนี้ยงัมรีา้นทีไ่ดร้บัการแนะน าจาก
มชิลนิกรนีไกด ์เวบ็ไซตท์ีไ่ดร้ ั บการลงคะแนนใหว้่า โอคาวาจยิามะไดร้บัสองดาวซึง่หมายถงึเป็นสถานที ่



“ท่ีควรค่าแก่การไปเย่ียมเยือน” โดยในช่วงฤดใูบไม้ผลิ  บรเิวณล าธารทีโ่อบลอ้มหมูบ่า้นแหง่นี้ จะมี
ตน้ซากุระจะผลดิอกอวดโฉมความงาม จนผูท้ีม่าพบจะตอ้งหยุดหายใจกบัความงามทีไ่ดพ้บเหน็กนัเลย
ทเีดยีว 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทาคุ (Taku City) เมอืง
ทีต่ัง้อยูต่รงกลางจงัหวดัซากะ เมอืงเลก็ๆ ทีน่กัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาตสิ่วนใหญ่มกัมองขา้ม แต่โดดเด่นดว้ยธรรมชาติ
ทีส่วยงามตามฤดกูาลต่างๆ ซึง่ทา่มกลางความสงบเงยีบ
ทีน่ักท่องเทีย่วน้อยคนทีจ่ะรูจ้กันัน้ ถอืเป็นเสน่ห์ในการ
เยีย่มเยอืนและในการชมความงามธรรมชาตโิดยแทจ้รงิ  

 
  แล้วน าท่านชม สวนสาธารณะเซเค (Seikei Park) 

สวนสาธารณะทีส่รา้งจากการบรจิาคโดยเจ้าเหมอืงถ่าน
หนิ ทาคาโทร ิโคเรโยช ิโดยในฤดูใบไมผ้ลมิดีอกซากุระ
ไปทัว่บรเิวณ  ถือเป็นจุดที่นักนักท่องเที่ยวมาเยีย่มชม
กนัอยา่งมากมาย ภายในสวนยงัมอีาคารทีเ่ป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของประเทศ และพพิธิภณัฑ์ใหช้มและศกึษา
ประวตัศิาสตรอ์กีดว้ย  (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภณัฑ)์ 

  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั วดัขงจื้อ (Taku Confusian Temple) สถานที่ส าหรบัสกัการะเทพเจ้า
ขงจื้อ ซึง่เป็นนักคดิและนักปราชญ์ชาวจนีโบราณผูเ้ป็น
บุคคลทีม่คีวามส าคญัในประวตัศิาสตร์ของโลก เป็นต้น
ก าเนิดของลทัธขิงจื้อ ทีว่ดัแห่งนี้ถอืเป็น 1 ในวดัขงจื้อที่
เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ น ได้ร ับเลือกให้เป็นทรัพย์สินทาง
วฒันธรรมที่ส าคญัของประเทศ ในแต่ละปีจะมีการจัด
เทศกาล “เซะคิไซ” ซึ่งเป็นเทศกาลสกัการะขงจื้อและ
ลูกศษิย์ขึน้ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูใบไม้
รว่ง ถอืเป็นประเพณีอย่างหนึ่งทีเ่ดก็นักเรยีนญีปุ่่ น ต่างเดนิทางมาบชูาขอพรนักปราชญ์ขงจือ้ใหส้มัฤทธิ ์
ผลก่อนเขา้สอบครัง้ส าคญั แลว้น าท่านเดนิชมรอบๆ บรเิวณวดั โดยในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิตลอดสองขา้ง
ทางในการเดนิชมเขา้ไปในวดันัน้ ถอืเป็นจุดชมดอกซากรุะบานทีส่วยงามอกีแหง่หนึ่งของเมอืงทาคแุหง่นี้  

 เยน็ น าทา่นเดนิทางไปยงั เมืองทาเคโอะ (Takeo) เป็นเมอืง
ทีม่ปีระวตัศิาสตร์เก่าแก่เกีย่วกบับ่อน ้าพุรอ้นกว่า 1,300 
ปี โดยมีบุคคลส าคญัในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่ นหลาย
ท่านเคยมาเยือนที่นี่  กระทัง่ปัจจุบันยงัอบอวลไปด้วย
กลิน่อายแห่งวฒันธรรมโบราณ ทีส่ามารถพบเหน็ได้ทัว่
อาณาบรเิวณเมอืงแหง่นี้ ผา่นบ่อน ้าพรุอ้นมากมาย  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม CENTRAL TAKEO  หรือเทียบเท่า 



 19.00 น. น าท่านชม สวนมิฟุเนะยามะ (Mifuneyama Rakuen) สวนแห่งนี้สร้างโดยนาเบชมิะ ชิเงโยชเิจ้าผู้
ครองแคว้นซากะได้ใช้เวลาลงทุนลงแรงประมาณ 3 ปี 
เพื่อสรา้งบา้นพกัตากอากาศแห่งนี้ข ึน้มา  ในฤดใูบไมผ้ลิ
จะมซีากรุะบานกว่า 2,000 ตน้ และยงัมอีาซาเลยีอกีกว่า 
20,000 ต้น และในฤดูใบไม้ร่วงจะได้เหน็ใบไมเ้ปลี่ยนสี
อนังดงามสะทอ้นกบัพืน้น ้าโดยมหีน้าผามฟุิเนะยามะเป็น
ฉากหลัง นอกจากน้ีในทุกค า่คืนมีการจัดแสงไฟ 
Light Up สดุตระการตาให้ได้ชมอีกด้วย 

    แลว้น าทา่นกลบัทีพ่กั อสิระใหท้า่นอาบน ้ารอ้นรวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ศาลเจ้าทาเคโอะ – ฮสู ์เทน บอช – นางาซากิ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชม ศาลเจ้าทาเคโอะ (Takeo Shrine) หรอืเรยีกอกีชื่อได้ว่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) 

เป็นศาลเจ้าทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงนี้ เมื่อเขา้ไปด้านในจะ
พบกับต้นการบูรยักษ์  (Okusu) ที่ถูกแต่งตัง้ให้เป็น
อนุสาวรยี์ทางธรรมชาตขิองเมอืงทาเคโอะ ต้นไมต้น้นี้มี
ขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดับ 7 ของประเทศญี่ปุ่ น และมี
อายุยาวนานกว่า 3,000 ปี ด้วยความสูง 30 เมตร เส้น
รอบวง 20 เมตร และกิง่กา้นทีแ่ผข่ยายไปทกุทศิทางกว่า 
30 เมตร มพีลงัชีวิตอนัทรงพลงัจนรู้สกึได้มาไปยนือยู่
ใกล้ๆ  และตน้การบรูแหง่นี้ คอืตน้แบบของแรงบนัดาลใจ
ของบ้านต้นไม้ในการ์ตูนโตโตโร่ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ต้นไม้ศักดิส์ ิทธิข์องศาลเจ้าแห่งนี้ เลยก็ว่าได้  และใน
บรเิวณเขตศาลเจ้าทาเคโอะ ยงัมตี้นไมศ้กัดิส์ทิธิ ์Wife-
Husband ทีม่รีากและล าตน้ตดิกนัอยู่สองต้น ยนืเคยีงคู่
กนั ราวกบัผูเ้ป็นสามกี าลงัโอบกอดภรรยา จงึมผีูม้าไหว้
บูชาในเรื่องความรกั คู่ครอง โดยมีธรรมเนียมที่ชาวญี่ปุ่ นมกัน ากระดิ่งมาผูกที่บรเิวณเชือกที่คล้อง
ระหว่างตน้ไมท้ัง้สองตน้ เพราะเชื่อว่าจะช่วยใหส้มหวงัในความรกั ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิดา้นหลงัของศาล
เจา้จะมทีวิตน้ดอกซากรุะปลูกเรยีงตลอดสองขา้งทาง ทีบ่านออกดอกสชีมพไูปทัว่บรเิวณ  ถา้ในช่วงทีม่ ี
กระแสลมพดั กลบีดอกซากรุะจะรว่งใสต่วัเราเหมอืนฉากในภาพยนตเ์ลยทเีดยีว 

 ชว่งสาย น าท่านเดินทางสู่ ฮูส์ เทน บอช ซึ่งแปลว่า บ้านเล็กในป่าใหญ่ รสีอร์ทสุดหรู  ที่เนรมติเมอืงดชัต์ใน
สมัยคริสศตวรรษที่ 17 มาไว้ที่นี่  ไม่ว่าจะเป็นกังหัน
สญัลักษณ์ของชาวดัชต์ หรือบ้านเรือน ร้านค้าต่าง ๆ 
ตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิดทีจ่ะแขง่กนัผลดิอกในแต่ละ
ฤดูกาล โดยภายในสวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 
2 โซน คอื โซนทีเ่ขา้ไดฟ้ร ีกบัโซนของดา้นในสวนสนุกที่
จะตอ้งซื้อบตัรเขา้ชมก่อน ซึ่งดา้นในจะแบ่งออกเป็นโซน
ต่ า งๆอีก  6 โซนคือ  Thriller Fantasy Museum, Art 
Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen แ ล ะ 
Nieuwstad มกีจิกรรมต่าง ๆ ทีน่่าสนใจเช่น พพิธิภณัฑ์



หมเีท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มติิ หลายโรง, พพิธิภณัฑ์ศลิปะ, ร่องเรอืไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 
กโิลเมตร ชมเมอืงสไตล์ยุโรป, ขีจ่กัรยานชมเมอืง และ
รอ่งเรอืโจรสลดัของการต์ูนดงั One Piece บอกเลยว่าถา้
มองหาแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่าทีเ่ดยีวเพลนิไปไดท้ัง้วนัในฮูส์
เทนบอชแหง่นี้  (ไม่รวมตัว๋เครือ่งเล่นในรีสอรท์)อิสระ
อาหารกลางวนัภายในฮสูเ์ทนบอช 

 
 เยน็ น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองนางาซากิ ถอืเป็นเมอืงทา่ส าคญัของญีปุ่่ น จงึรบัเอาวฒันธรรมจากยโุรปและ

จีนมาผสมผสานเอาไว้ จนเกิดเป็นชุมชนชาวต่างชาติต่างๆ เช่น ไชน่าทาวน์ขึ้น หรือบ้านพัก
ชาวตะวนัตก แหล่งออนเซน และภเูขาไฟ  

  แล้วน าท่านสู่ จุดชมวิวบนภเูขาอินาซะ (Inasayama) 
โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสูงอยู่ที ่333 เมตร ซึ่งถอืว่าเป็น
ชมวิวที่สูงสุดของตัวเมืองนางาซากิ จึงท าให้เป็นจุดที่
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของเมอืงนางาซากไิด้ดงีามทีสุ่ด
แล้ว ยิง่กลางคนืนี่บอกเลยว่าดงัมาก ๆ เพราะถงึขนาด
ติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่ นเลย
ทเีดยีว ซึง่ชาวญีปุ่่ นเรยีกกนัว่า ยาเคอิ (Yakeio) โดยจะ
มอีกี 2 แหง่นัน่คอื ภเูขาฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด และภเูขารอ็คโกะ ทีเ่มอืงโกเบ  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD หรือเทียบเท่า 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  หลงัอาหารค ่า น าทา่นเดนิเทา้ชมยา่น ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) เป็นยา่นการคา้ชือ่ดงัที่

ตัง้อยู่ภายในตัวเมืองนางาซากิในจังหวัดนางาซากิ 
นบัเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และไชน่า
ทาวน์แห่งนี้ยงัเป็นไชน่าทาวน์ทีเ่ก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นอกี
ดว้ย โดยถูกสรา้งขึน้ชว่งตน้ของศตวรรษที ่17 ซึง่ในช่วง
เวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีญ่ีปุ่่ นก าลงัใชน้โยบายปิดประเทศ
มเีพยีงเมอืงนางาซากเิมอืงเดียวเท่านัน้ที่อนุญาตใหท้ า
การคา้ได ้คนกลุ่มแรก ๆ ในชนิชไิชน่าทาวน์ จงึเป็นพวกพ่อคา้และกะลาสเีรอืซะส่วนมากนัน่เอง ทา่นใด
อยากสมัผสักบัความเป็นจนีแบบเต็มตวั ต้องมาชมิอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกอยู่มากมายในย่านนี้ รา้นอาหาร 
รา้นขนมต่าง ๆ และรา้นคา้สนิคา้มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัท่ีส่ีของการเดินทาง นางาซากิ – ศาลเจ้ายโูทค ุ– ฟารม์ สตอเบอร่ี – โทซุเอ้าทเ์ลท 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
  เช้านี้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ 

(Nagasaki Atomic Bomb Museum) ภายในได้ เ ก็บ
รวบรวมเหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง  ๆ ทัง้ยังมี
เรยีงล าดบัเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถึง
วินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคาร
บา้นเรอืนทีพ่งัยบัเยนิ ภาพผูค้นล้มตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติ
แต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคี
เมยี (มะเรง็เมด็เลอืดขาว) ทีค่อ่ย ๆ ครา่ชวีติผูค้นเหล่านัน้
ไปอกีจ านวนมากมาจดัแสดงไว ้เรยีกไดว้่าเป็นพพิธิภณัฑ์
แหง่นี้เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่  

 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเทา้ไปยงั Hypo Center Park คอื

สวนสาธารณะทีเ่ป็นจุดศนูย์กลางของระเบดิปรมาณูทีถู่ก
ทิง้ลงมา ปัจจุบนัไดม้มีแีทง่หนิสีเ่หลีย่มสดี าเป็นสญัลกัษณ์ 
เพือ่ระลกึถงึวนัเวลาทีน่่าโศกเศรา้ของเมอืง จุดนี้มผีูค้นมา
เยีย่มชมและไวอ้าลยักนัเรือ่ยๆ ทัง้เดก็ๆ ชาวญีปุ่่ น 

  โดยบรเิวณรอบของสวนสาธารณะแห่งนี้ แวดลอ้มไปดว้ย
ต้นซากุระนับร้อยๆ ต้น ซึ่งในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ จะพากนั
ออกดอกบานสะพรัง่ไปทัว่บรเิวณ  

  แล้วน าท่านชม สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki 
Peace Park) ในการก่อตั ้งสวนสันติภาพแห่งนี้  ถูก
จดัสรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิ้งระเบดิปรมาณูทีช่ ื่อ
ว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ท าลาย
เกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน 
ภายในสวนแห่งนี้มรีปูปั้นเกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดย
ที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีด าที่เป็นตัวชี้ต าแหน่งจุด
ศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงั ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ.1688 ซึ่งเป็น

ศาลเจ้าที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชนิโต และยงัเป็นศาลเจ้า    
อินาริที่ใหญ่และส าคญัเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่ นอีกด้วย 
โดยศาลเจา้แหง่นี่ไดเ้ป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูนาเบะชมิะ 
(Nabeshima clan) เจา้ผูป้กครองเมอืงซากะ    ในสมยัเอ
โดะอกีต่างหาก โดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของเทพ
เจ้าศักดิส์ ิทธิ ์ท าให้มีผู้คนจ านวนมากมักจะนิยมมา
สักการะขอพรเพื่อให้ทัง้การเก็บ เกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรและธุรกจิต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็   



  แล้วน าท่านเดินทางไปยงั ไร่สตอเบอรี ่(Strawberry 
Picking) ใหท้่านสนุกสนานกบักจิกรรมเกบ็ลูกสตอเบอ
รีส่ดๆ จากต้น ฟาร์มสตรอเบอรี่ในญี่ปุ่ นส่วนมากปลูก
ดว้ยวธิแีบบออแกนิกท าใหส้บายใจไดว้่าเดด็ปุ๊ บเขา้ปาก
ได้ปับ๊ แต่จะไม่เหมอืนที่อื่นๆ ตรงไม่ได้เปิดให้กินกนั
แบบบุฟเฟ่ต ์และสามารถซือ้ตดิไมต้ดิมอืกลบัไปฝากคน
ทีบ่า้นไดด้ว้ย และยงัมผีลติภณัฑแ์ปรรปูต่าง ๆ จากสตอ
เบอร์ีข่ายอกีดว้ย สามารถซือ้กลบัเป็นของฝากไดอ้ยา่งด ี

 เยน็ แล้วน าท่านไปยัง โทซุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu 
Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปป้ิงเอ้าท์เลทขนาด
ใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและ แบรนด์ท้องถิ่น
มากกว่า 150 ร้าน 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 และเดก็เลก็ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแต่
ละรา้นคา้กจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรม  พร้อมบริการบปุเฟ่ตข์าป ู!! 
  อสิระใหท้า่นอาบน ้ารอ้นรวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– วดันันโซอิน – คาแนล ซิต้ี – ย่านเทนจิน 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  
  เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ  แล้วน าท่านชม 

ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงังุ (Tenmangu Shrine) ศาลเจา้
แห่งการศึกษาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตัง้แต่ในยุคสมยัเฮอนั 
(Heian) โดยแรกเริม่เดมิทเีป็นการสรา้งขึน้เพื่อเป็นการ
สกัการะใหแ้ก่นักปราชญ์แห่งยุคนามว่า “สุกาวะระ มิชิ
ซาเนะ” ทีน่ี่จงึเหมอืนจะมชีื่อเสยีงในการขอพรดา้นการ
เรยีนการศกึษา ชว่งใกลส้อบ นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาจากทัว่ประเทศญีปุ่่ นจะมาขอพรกนัเยอะมาก  

  และบรเิวณทางเขา้ศาลเจ้า ร้านกาแฟ Starbucks  ถือ
เป็น 1 ใน 10 รา้นของสตาร์บคัทีต่กแต่งได้เท่ห์ที่สุดใน
โลก ประดบัประดาไปดว้ยทอ่นไมม้ากถงึ 2,000 ทอ่น ว่า
กนัว่าเมื่อเอาไม้มาเรียงต่อกนัจะยาวถึง 4.4 ก.ม. เลย
ทเีดยีว อสิระใหท้า่นเดนิชมยา่นการคา้หน้าศาลเจา้ 



  แลว้น าทา่นเดนิทางไปยงั วดันันโซอิน (Nanzoin Temple) เป็นวดัทีม่พีระพทุธรปูทองส ารดิขนาดใหญ่
ทีสุ่ดของญีปุ่่ น และยงัมรีปูปั้นและพระพุทธรูปอื่น ๆ อกี
เยอะมาก ๆ ในวดันี้ แต่ทีท่ าใหว้ดันี้มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดก็
คอื วัดนี้เป็นจุดเริม่ต้นของเส้นทางแสวงบุญที่ชื่อเสยีง
ของเกาะควิชู  พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร สูง 11 
และหนักถึง 300 ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
เดยีวกบัรปูปั้นพระใหญ่ทีเ่มอืงนาระ และคามาครูะ สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี 1995 ซึง่โดยทัว่ๆ ไปพระพทุธรปูในญีปุ่่ นมกัจะ
เป็นแบบนัง่ แต่ที่พระพุทธรูปนี้ เป็นแบบนอนพระว่า
วดันันโซอนินัน้ได้บรจิาคเงนิช่วยเหลือพระในประเทศ
พม่าหลายครัง้ จึงมีการตอบแทนด้วยการส่งตอบแทน
ดว้ยการสง่พระสารรีกิธาตุมาตอบให ้วดันนัโซอนิจงึสรา้ง
พระพุทธรปูนอนทีเ่ป็นทีน่ิยมในประเทศพม่าขึน้มาเป็นที่
เก็บ และยงัว่ากนัว่าเงนิที่ใช้ในการสร้างนัน้มาจากเจ้า
อาวาสทีช่นะลอ็ตเตอรีห่ลายครัง้อกีดว้ย   

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในห้างคาแนลซิต้ี   
 บ่าย จากนัน้น าท่านไปยงั ห้างสรรพสินค้าคาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) ศนูยก์ารคา้ขนาด

ใหญ่ทีต่ ัง้อยู่รมิน ้าภายในตวัเมอืงฟูกุโอกะ ทีม่คีวามเก๋ตรงดา้นในมกีารขุดคลองใหไ้หลผ่านใจกลางหา้ง
แห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอกของหา้งแห่งนี้กเ็ท่ห์อย่าบอก
ใครแลว้ ในส่วนของรา้นคา้กม็ใีหเ้ลอืกชอ้ปเพลนิ ๆ กว่า 
250 ร้าน มีทัง้ร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่ น ไปจนถึงร้านที่
น าเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของหา้งแห่ง
นี้มชีื่อเรยีกว่า “ราเมน สเตเด่ียม” ทีม่รีาเมนดงัๆ จาก
ทัว่ทุกภูมภิาคของญี่ปุ่ นมารวมตวัให้ชมิกนัแบบไม่ต้อง
ไปหาทีอ่ืน่ใหล้ าบากอกีดว้ย   

 เยน็ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน 
(Tenjin) ส าหรับสายช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง
ความสขุเลยทเีดยีว เนื่องจากยา่นนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิ
ชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้คา้ต่างๆ ทีเ่รยีงรายอยู่
เตม็สองขา้งฝัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มา
รวมตวักนัอยู่มากมาย สนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อหลากหลายชนิด 
ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนงัสอื เครือ่งส าอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SEKIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
  อสิระใหท้า่นอาบน ้ารอ้นรวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
 
 
 
 
 



 วนัท่ีหกของการเดินทาง  ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ แลว้น าคณะท าการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 11.35 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 649 
 14.55 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  
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หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 



 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 

 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้เรื่อง
ไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประ เทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน้่อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 



 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงานจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 

 
 

 

 
 

 
 


