
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
         

 

 

วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ฟกุโุอกะ   
นัดเวลา 22.00 น. เดินทางโดย TG 648 (00:05-08:00) 

มีบริการบนเคร่ือง 
 
- 

วนัท่ีสอง 
ฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุเทมมงังุ 
เบปป ุออนเซน – บอ่ทะเลนรก – บอ่ทะเลเลือด --  / กลางวนั / ค า่ 

KAMENOI BEPPU ONSEN 
HOTEL. 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 
ยฟูอิูน – ยโูนะสึโบะ – ยฟูอิูนฟลอรร์ลั – ทะเลสาบคินริน 
ภเูขาไฟอะโซะ – คมุาโมโต้ – สวนซุยเซนจิ   

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
SEKIA KUMAMOTO 

HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 
เรือเฟอรร่ี์ข้ามฟาก – ท่าเรือชิมาบาระ – นางาซากิ 
 พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ – จดุชมวิวอินาซะ เช้า / กลางวนั / ค า่ 

NAGASAKI MARINE 
WORLD HOTEL. 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 
สวนโกเวอร ์– โบสถค์าทอลิกโออรู่า 
ฮสู ์เทน บอช รีสอรท์ – นางาซากิ 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
NAGASAKI MARINE 

WORLD HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก 
ซากะ – จดุชมวิวภเูขาคางามิยาม่า – ตลาดเช้าโยบโูกะ 
ฟกุโุอกะ – มารีโนอา ซิต้ี เอ้าท์เลท – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
 

 
เช้า  /  --  /  -- 

 

MONTE HERMANA 
FUKUOKA HTL.  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ 

 
ฟกุโุอกะ (เกาะคิวช)ู – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
เดินทางกลบัโดย  TG 649 (11:35-14:55) 
 

เช้า  /  --  /  -- 
มีบริการบนเคร่ือง 

- 

 

 

 

 



 

 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า

หมายเลข 2  เคาน์เตอร ์D โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่1 ทำ่น) 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่2ทำ่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

04 – 10 ตลุำคม 2561 53,999 53,999 49,999 9,500 

18 – 24 ตลุำคม 2561 53,999 53,999 49,999 9,500 

08 – 14 พฤศจกิำยน 2561 53,999 53,999 49,999 9,500 

29 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561 53,999 53,999 49,999 9,500 

06 – 12 ธนัวำคม 2561 53,999 53,999 49,999 9,500 

20 – 26 ธนัวำคม 2561 53,999 53,999 49,999 9,500 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – ดาไซฟ ุ– เบปป ุออนเซน 
  

 00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.00 น. ถงึ สนามบินฟกุโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชม.)  
 09.30 น. เชา้นี้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองดาไซฟ ุ  
  แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu 

Shrine) ศาลเจา้แหง่การศกึษาแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่ใน
ยคุสมยัเฮอนั (Heian) โดยแรกเริม่เดมิทเีป็นการสรา้งขึน้
เพื่อเป็นการสักการะให้แก่นักปราชญ์แห่งยุคนามว่า    
“สุกาวะระ มิชิซาเนะ” (Sugawara Michizane) ทีน่ี่จงึ
เหมอืนจะมชีื่อเสยีงในการขอพรดา้นการเรยีนการศกึษา 
ช่วงใกลส้อบ นักเรยีนหรอืนักศกึษาจากทัว่ประเทศญีปุ่่ น
จะมาขอพรกนัเยอะมาก และบรเิวณทางเขา้ศาลเจา้ ร้าน
กาแฟ Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตารบ์คัที่
ตกแต่งได้เท่ห์ทีสุ่ดในโลก ประดบัประดาไปด้วยท่อนไม้
มากถงึ 2,000 ท่อน ว่ากนัว่าเมื่อเอาไม้มาเรยีงต่อกนัจะ
ยาวถงึ 4.4 ก.ม. เลยทเีดยีว   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเบปป ุ(Beppu) แหล่งออนเซนที่

มชีื่อเสยีงล าดบัต้น ๆ ของญี่ปุ่ น ซึ่งจุดท่องเทีย่วส าคญั
ของเมอืงนี้ นัน่กค็อื แหล่งบ่อน ้าพุรอ้น ทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิโดยลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามสขีองน ้าทีอ่ยู่
ในบ่อนัน้ ๆ เราจะน าทา่นชมไฮไลทข์องเมอืงนี้ คอื  Umi 
Jigoku หรอื “ทะเลนรก” แหล่งน ้าพุรอ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
เมืองเบปปุ ซึ่งที่มีความลึกถึง 120 เมตร จนท าให้
มองเหน็น ้าเป็นสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเลและมคีวามรอ้นสงูถงึ 
98 องศาเซลเซยีส จากนัน้น าท่านชม Chinoike Jigoku 
หรือ “ทะเลเลือด”  น ้ าพุร้อนสีแดง ที่เกิดจากความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาต ิทีน่ ้าแร่ใสบรสิุทธิร์วมตวักบัแร่
ธาตุต่างๆ ภายในบ่อท าให้น ้าพุร้อนแห่งนี้กลายเป็นสี
แดง  

 เยน็  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม KAMENOI BEPPU   หรือเทียบเท่า 
 ค ่า   รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั  แลว้อสิระใหท้า่นอาบน ้ารอ้นรวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  หมู่บา้นยฟูอิูน – ภเูขาไฟอะโซะ – คมุาโมโต้ – สวนซุยเซนจิ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เชา้นี้น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นยฟูอิูน (Yufuin Onsen) 

ตัง้อยูใ่นหบุเขารมิแมน่ ้าแวดลอ้มหบุเขา เมอืงตากอากาศ
เลก็ ๆ ทีส่วยงามและมชีือ่เสยีงมากเมอืงหนึ่งของเกาะควิ
ช ูถงึจะเลก็แต่บอกเลยว่าอดัแน่นไปดว้ยคณุภาพเพราะมี



ทัง้แหล่งท่องเทีย่วในบรรยากาศชลิล์ๆ อยู่เพยีบ อย่างเช่น พพิธิภณัฑ์ศลิปะนี่มหีลายแห่งเลยกว็่าได ้
หรือถ้าอยากจะช็อปป้ิงเบา ๆ ก็ยงัมีร้านค้าขายสนิค้าท้องถิ่นน่ารกั ๆ ให้แวะเลือกชมกนั ไปจนถึง
รา้นอาหารทีใ่หบ้รรยากาศสบายๆ มวีวิทวิทศัน์ทีเ่ป็นยอดเขายฟุู 

  เดินต่อไปยัง ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะ (Yunotsubo 
Kaidou) เรยีกได้ว่าเป็นถนนช็อปป้ิงที่ดงัมากๆ ของ
เมืองนี้เลย เพราะทัง้ของเยอะและบรรยากาศก็ดี โดย
ถนนสายนี้จะมคีวามยาวประมาณ 700-800 เมตร ตลอด
สองฝัง่ถนนนี่รา้นคา้หลายประเภทสลบักบับา้นเรอืนกนั
แบบลงตัวมาก ๆ แถมแต่ละร้านตกแต่งได้น่ารกัเว่อร ์   
จนอดใจทีจ่ะแวะเขา้ไปชมใหไ้ดท้กุ ๆ รา้นเลยทเีดยีว  

  เดินเท้าต่อไปยงั ยูฟูอินฟลอร์รลั (Yufuin Floral 
Village) หนึ่งแลนดม์ารก์ของเมอืงยฟุูอนิทีแ่ขกไปใครมา
ตอ้งแวะมาปักหมดุใหไ้ด ้โดยหมู่บา้นยฟุูอนิฟลอรร์ลัแห่ง
นี้จะเป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรป
โบราณ บ้านอฐิที่แสนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสาย
เลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสุด 
ส าหรบัเดนชมนัน่นี่ชลิล ์ๆ แถมจุดถ่ายรปูสวยๆ กเ็พยีบ 

 
  ภายในนัน่มทีัง้รา้นอาหารบรรยากาศเก๋ ๆ และร้านขายของที่ระลกึที่มคีวามแฮนด์เมดไม่เหมอืนใคร     

ไมว่่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ  
  และไฮไลท์ของทีน่ี่  กต็้องเดนิไปสุดทางของย่านร้านค้า

ต่างๆ ซึ่งกจ็ะพบกบั ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) 
เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มภีูเขาเป็นฉากหลงั วิวแสน
ลา้นชดัๆ แล้วถ้ายงัไม่สาแก่ใจยงัจะสามารถไปแวะศาล
เจา้เทนโซ (Tenso Shrine) ซึง่เป็นศาลเจา้เลก็ ๆ ทีอ่ยูร่มิ
ทะเลสาบ เพยีงแค่เดนิไปตามทางรมิทะเลสาบ เรยีกได้
ว่าหมูบ่า้นยฟุูอนิฟลอรร์ลัเป็นสว่นผสมทีล่งตวัของทัง้สไตลย์โุรปและญีปุ่่ น อกีทัง้ววิยงัดงีามอกีต่างหาก  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่ขต วนอทุยานแห่งชาติอะโซ่-คจู ุเพือ่ชม ภเูขาไฟอะโซะ (Mt. Aso) ภเูขาไฟทีย่งัไม่

ดับสนิท ซึ่งมีพื้นที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก     
18 กิโลเมตร จากด้านทิศเหนือสู่ทิศใต้มีความยาว 24 
กโิลเมตร ปากปล่องของเมา้ท์อะโซ่มเีสน้รอบวงยาวถึง 
128 กโิลเมตร ท าให้เม้าท์อะโซ่ถูกจดัใหเ้ป็นภูเขาไฟที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก น าท่านนัง่กระเชา้ขึน้สู่ยอดเขา (ขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศและแรงดนัของภูเขาไฟ) ท่านจะได้ชม
ปากปล่องที่เบื้องล่างเป็นน ้ าก ามะถันสีมรกตที่แลดู
เหมอืนทะเลสาบสงบนิ่งท่ามกลางหุบเขา พรอ้มควนัไอ
พวยพุ่งใหรู้ส้กึว่าเมา้ท์อะโซ่นี้ยงัไม่หลบัสนิท พรอ้มทีจ่ะ
ตื่นขึน้มาใหมอ่กีครัง้   

 เยน็ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคมุาโมโต้ (Kumamoto) เมอืง
ซึง่เป็นทีต่ัง้ส าคญัดา้นยุทธศาสตรข์องเกาะควิช ูและเป็น



บา้นเกดิของเจา้หมคีมุะมงอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นชม สวนซุยเซนจิ (Suizenji Koen) นบัเป็นสวนสไตล์
ญีปุ่่ นทีส่รา้งขึน้มานานกว่า 300 ปี ดว้ยรปูแบการตกแต่งอย่างงดงามทีล่งตวัสุด ๆ ภายในมทีัง้สถานที ่
สิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ รวมไปถงึย่อส่วนของหลาย ๆ สิง่ทีม่เีชื่อเสยีงของญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาไฟฟูจ ิ
ทะเลสาบบวิะ ศาลาไม ้และสะพานหนิ อกีทัง้ยงัมสีตัวน่์ารกั ๆ อย่างนกกระเรยีน หงส ์และปลาคารฟ์ให้
ไดเ้หน็อยู่บรเิวณบ่อน ้าทีอ่ยู่ภายในสวนอกีดว้ย นอกจากนี้ภายในมทีางเดนิเป็นวงกลมรอบสวน ทีเ่ป็น
แบบจ าลองของถนนโทไคโดะ (Tokaido) ถนนสายทีม่ชี ื่อเสยีงตัง้แต่สมยัเอโดะ (Edo) โดยสวนแห่งนี้ถูก
สรา้งขึน้ประมาศตวรรษที ่17 จากตระกลูโฮโซกาว่า ทีเ่รอืงอ านาจในช่วงเวลานัน้ เรยีกไดว้่าเป็นสวนที่
ทัง้งดงามและยงัมหีลายๆ สว่นทีน่่าสนใจน่ามาเทีย่วชมเมือ่มาเยอืนยงัคมุาโมโตเ้ลยทเีดยีว 

 ค ่า  รบัประทานอาหารค า่   
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม  SEKIA KUMAMOTO HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  เรือเฟอรร่ี์ข้ามฟาก – ท่าเรือชิมาบาระ – นางาซากิ 
   พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ – จดุชมวิวภเูขาอินาซะ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านสู่ ท่าเรือคุมาโมโต้ เพื่อเดินทางโดยเรือ

เฟอรร์ีข่า้มทะเลอารอิาเกะ สู่ ท่าเรือชิมาบาระ  ซึง่ตัง้อยู่
ในบรเิวณแหลมชมิาบาระ (Shimabara Hanto) เป็น
แหล่งบ่อน ้ าพุร้อนและที่ปีนเขาที่มีชื่อเสียง อยู่ทาง
ตะวนัออกของจงัหวดันางาซาก ิเกดิขึน้เองตามธรรมชาติ
จากการระเบิดของภูเขาไฟอนัเซนหลายครัง้ โดยครัง้
หลงัสุดเกดิขึน้ประมาณปี ค.ศ.1990 ไดค้ล่าชวีติชาวบา้นและท าความเสยีหายต่อสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เป็นจ านวนมาก 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จงัหวัดนางาซากิ ถือเป็นเมืองท่า

ส าคญัของญี่ปุ่ น จงึรบัเอาวฒันธรรมจากยุโรปและจนีมา
ผสมผสานเอาไว้ จนเกดิเป็นชุมชนชาวต่างชาติต่าง ๆ 
เชน่ ไชน่าทาวน์ขึน้ หรอืบา้นพกัชาวตะวนัตก แหล่งออน
เซน และภเูขาไฟ  

  แล้วน าท่านชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ 
(Nagasaki Atomic Bomb Museum) ภายในไดเ้กบ็
รวบรวมเหตุการณ์เศร้า ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง  ๆ ทัง้ยังมี
เรยีงล าดบัเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถึง
วินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคาร
บา้นเรอืนทีพ่งัยบัเยนิ ภาพผูค้นล้มตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติ
แต่ตอ้งทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคี
เมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อย  ๆ คร่าชีวิตผู้คน
เหล่านัน้ไปอกีจ านวนมากมาจดัแสดงไว้ใหค้นทีส่นใจจะ
รบัรู้ถึงข้อมูลที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่
ส่งผลไปทัว่ทัง้ญี่ปุ่ นไดดู้กนัค่ะ เรยีกได้ว่าเป็นพพิธิภัณฑ์



แหง่นี้เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่ ในวนัทีน่างาซากโิดนพษิรา้ยของสารพลูโตเนียม
ไปเกอืบทัง้เมอืง  

  แล้วน าท่านชม สวนสนัติภาพนางาซากิ (Nagasaki 
Peace Park) ในการก่อตัง้สวนสนัติภาพแห่งนี้  ถูก
จดัสรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ื่อ
ว่า Fat man เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 ทีท่ าลาย
เกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน 
ภายในสวนแหง่นี้มรีปูปัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดย
ที่ด้านหลงัของสวนจะมีเสาสดี าที่เป็นตัวชี้ต าแหน่งจุด
ศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  

 เยน็  แลว้น 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  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรือเทียบเท่า 
  หลงัจากเขา้ทีพ่กัแลว้ ทา่นสามารถเดนิเทา้จากโรงแรมที่

พกัไปยงั ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) 
เป็นยา่นการคา้ชือ่ดงัทีต่ ัง้อยู่ภายในตวัเมอืงนางาซากใิน
จงัหวดันางาซาก ินบัเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในญี่ปุ่ น  และไชน่าทาวน์แห่งนี้ย ังเป็นไชน่าทาวน์ที่
เก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นอกีด้วย โดยถูกสรา้งขึน้ช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 17 ซึ่งในช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่ น
ก าลงัใชน้โยบายปิดประเทศ มเีพยีงนางาซากเิมอืงเดยีว
เท่านัน้ที่อนุญาตใหท้ าการคา้ได้ ท่านจะได้สมัผสักบัความเป็นจนีแบบเต็มตวั ต้องมาชมิอาหารทีม่ใีห้
เลอืกอยูม่ากมายในยา่นนี้ รา้นอาหาร รา้นขนม และรา้นคา้สนิคา้มเีรยีงใหเ้ลอืกซือ้กนัมากมาย 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  สวนโกเวอร ์– โบสถค์าทอลิกโออรู่า – ฮสู ์เทน บอช รีสอรท์ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
   เชา้นี้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไม้ของโกเวอร ์(Glover Garden) ตัง้อยู่บนเนินเขาใหญ่ทีส่ามารถชม

ววิสวย ๆ ไดอ้ยา่งด ีแต่เดมิสวยแหง่นี้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ
พ่อคา้ชาวองักฤษนามว่า Thomas Glover อนัเป็นทีม่า
ของชื่อของที่นี่นัน่เอง ภายในสวนสวยแห่งนี้ตกแต่ง
สไตล์ญี่ปุ่ นและตะวนัตก และยงัมกีลุ่มอาคารทีเ่ปิดเป็น
พพิธิภณัฑ์แบบเปิดโล่ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมยัปลาย ค.ศ.



1900 และเนื่องจากสวนแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา ท าใหส้ามารถมองเหน็ววิอ่าวนางาซากแิบบพาโนราม่า
อกีดว้ย  

  แลว้น าท่านชม โบสถ์คาทอลิกโออรู่า (Oura Catholic Church) หากแต่ถา้พดูถงึความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ของญี่ปุ่ น โบสถ์โออูร่าถูกสร้างขึ้นเมื่อปี
สุดทา้ยของยุคเอโดะ (Edo) คอืประมาณปี ค.ศ.1864 
เพือ่ตอบรบักบัชมุชนของพอ่คา้ชาวตะวนัตกทีข่ยายใหญ่
ขึน้ และมาพกัอาศยัอยู่ทีน่างาซากิ จงึท าใหก้ลายเป็น
โบสถ์ของศาสนาครสิต์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ไม่ค่ะยงัไม่
หมดยงัเป็นสิง่ก่อสร้างแบบตะวนัตกเพยีงอย่างเดียวที่
ไดร้บัการขึน้ชื่อเป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย เรยีกไดว้่าถา้
อยากสมัผสัความเกา่แกข่องโบสถข์องศาสนาครสิตพ์รอ้มสถาปัตยกรรมเก๋ ๆ ทีด่แูละสดุคลาสสคิ  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่ฮสู ์เทน บอช ซึง่แปลว่า บา้นเลก็ในป่า

ใหญ่ รีสอร์ทสุดหรู  ที่เนรมิตเมืองดัชต์ในสมัยคริส
ศตวรรษที ่17 มาไวท้ีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็นกงัหนัสญัลกัษณ์ของ
ชาวดชัต ์หรอืบา้นเรอืน รา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งดว้ยดอกไม้
นานาชนิดทีจ่ะแขง่กนัผลดิอกในแต่ละฤดูกาล โดยภายใน

สวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คอื โซนที่
เขา้ไดฟ้ร ีกบัโซนของดา้นในสวนสนุกทีจ่ะตอ้งซื้อบตัรเขา้
ชมกอ่น ซึง่ดา้นในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอกี 6 โซนคอื 
Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, 
Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มกีจิกรรม
ต่าง ๆ ทีน่่าสนใจเชน่ พพิธิภณัฑห์มเีทด็ดี้, โรงภาพยนตร์
แบบ 4-5 มติ ิหลายโรง, พพิธิภณัฑศ์ลิปะ, ร่องเรอืไปตามคลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ชมเมอืงสไตล์
ยุโรป, ขีจ่กัรยานชมเมอืง และร่องเรอืโจรสลดัของการต์ูนดงั One Piece บอกเลยว่าถ้ามองหาแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีม่าทีเ่ดยีวเพลนิไปไดท้ัง้วนัในฮสูเ์ทนบอชแหง่นี้ (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองเล่นถายในรีสอรท์) 

  จนไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองนางาซากิ 
 ค ่า    รบัประทานอาหารค า่  
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม NAGASAKI MARINE WORLD  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  ซากะ – จดุชมวิวคางามิยาม่า – ตลาดโยบโูกะ – ย่านเทนจิน 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเล็กๆ บนเกาะควิชูทีม่ชี ื่อเสยีงในเรื่องของ

ธรรมชาตบิรเิวณชายฝัง่ทีส่วยงาม และมปีระวตัศิาสตรใ์นเรือ่งของเครือ่งปัน้ดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น 
  จากนัน้น าท่านชม จุดชมวิวบนภูเขาคางามิยาม่า       

(Mt. Kagamiyama) สงู 284 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
เส้นทางทีน่ าขึน้ไปสู่ยอดเขา เป็นระยะทาง 5 ก.ม.ที่
ค่อนข้างคดเคี้ยว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นด้าน
ขวามอืของเมอืงคาราสไึดอ้ยา่งทัว่ถงึ รวมทัง้มองเหน็นิชิ
โน มตัสบึาระ อ่าวคาราสแึละในวนัฟ้าโปร่งกจ็ะมองได้



ไกลถงึเกาะอคิ ิ ในจงัหวดันางาซากอิกีดว้ย อสิระใหท้่านชมทวิทศัน์ของทอ้งฟ้า และป่าสนทีค่ ัน่กลาง
ระหว่างชมุชนเป็นภาพทีส่วยงามและแปลกตา 

  แลว้น าท่านไปยงั ตลาดโยบูโกะ (Yobuko Morning Market) ตลาดแห่งนี้มอีายุกว่า 130 ปี บรเิวณ
ท่าเรอืโยบูโกะ มคีวามยาวประมาณ 200 เมตร เต็มไป
ด้วยแผงขายอาหารทะเลสด ๆ อาหารแปรรูป ผกั และ
ดอกไมใ้หเ้ลอืกซือ้กนัอยา่งเพลดิเพลนิเลยทเีดยีว ถอืเป็น
หนึ่งในตลาดเชา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น และของขึน้ชื่อของ
จังหวัดซากะ นัน่ก็คือ ซาชิมิปลาหมึกตัวใส “Saga 
Squid” และเนื้อระดบัพรเีมีย่ม ท่านสามารถซื้ออาหาร
ทะเล และใหท้างรา้นยา่งเสริฟ์แบบรอ้นๆ ไดเ้ลย   

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในตลาดโยบโูกะ  
 บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญ่เป็น

อนัดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่ นด้วย แล้วน าท่านสู่  มารีโนอา ซิต้ี เอ้าท์เลท (MARINOA CITY 
FUKUOKA OUTLETS)    ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้อนั
หลากหลายชัน้น า ซึง่มสีนิคา้จากดไีซน์เนอร์แบรนด์เนม
ดงั เช่น Big John, Yellow Hat, Uniqol, Nextdoor, 
Babier , Sports Depo Zone, Edwin, Quiksilver, 
Muji Factory, ABC-Mart, Lego, True Religion, 
Columbia, Aigle, Asics, Billabong, Taylormade, 
Mutsumoto Kiyoshi อื่นๆ อกีมากมาย ใหท้่านเดิน
เลอืกซือ้ ในราคาทีค่ณุเลอืกซือ้ได ้  

 เยน็ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน 
(Tenjin) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง
ความสขุเลยทเีดยีว เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิ
ชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้ค้าต่างๆ ที่เรยีงรายอยู่
เตม็สองขา้งฝัง่ถนน ถนนคนเดนิ ไปจนถงึหา้งใหญ่ ๆ มา
รวมตวักนัอยู่มากมาย สนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อหลากหลายชนิด 
ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนงัสอื เครือ่งส าอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม MONTE HERMANA FUKUOKA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง  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  

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 



หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร 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 ภายใน48 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  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้
เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได ้

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

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประ เทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน้่อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระให้กบับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคนื
ค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึ
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได้ จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบรษิัทฯ จะท า
หน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการ
บนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ  



 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอื
และค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(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 


