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วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK-FUK TG 648 : 0100 – 0800)

เช้ า เที่ยง เย็น
- - 

2 สนามบินฟุกโุ อกะ-ศาลเจ้ าดาไซฟุ-เก็บสตอเบอรี่ -เบปปุ-บ่อน ้าแร่ จิโกกิ เมกุริ

  

3

หมูบ่ ้ านยูฟอู ิน-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิค บอมบ์-สวนสันติภาพนางาซากิ-นัง่ กระเช้ าขึ ้น
  
ภูเขาอินาซะ

4 สวนโกลเฟอร์ -HUIS TEN BOSCH-เมืองฟุกโุ อกะ

 - 

5 ลานสกี TENZAN-โทสุ เอ้ าท์เล็ต-ย่านเท็นจิน-คาแนลซิตี ้

 -

-

6 สนามบินฟุกโุ อกะ-กรุ งเทพฯ (FUK-BKK TG 649 : 11.40 – 15.40)

 -

-

กำหนดกำรเดินทำง
29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61

โรงแรมที่พกั
BEPPU HAMMOND
HTL.
BEST WESTERN HTL.
ROUTE INN HAKATA
HTL.
ROUTE INN HAKATA
HTL.

-

รำคำ/ท่ ำน
62,900.-

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ชัน้ 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)
พบเจ้ าหน้ าที่ ที่รอต้ อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน
วันที่สอง : สนามบินฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – เก็บสตรอเบอรรี่ – เมืองเบปปุ - บ่อน ้าแร่ จิโกกุ เมกุริ - อาบน ้าแร่ ออนเซ็น
01.00 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองฟุกโุ อกะ ประเทศญี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
นไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 648
ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุกโุ อกะ (เวลาท้ องถิ่นญี่ปนเร็
ุ่ วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง)
08.00 น.
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าดาไซฟุเทมมังกู เป็ นศาลเจ้ าในลัทธิชินโต ซึง่
คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่าเป็ นศาลเจ้ าที่ให้ พรในเรื่ องการศึกษาเล่าเรี ยน เนื่องจากศาลเจ้ า
นี ้สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศให้ กบั ท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็ นนักปราชญ์ประจา
ราชสานักในสมัยเฮอัน แต่ถกู ใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตาแหน่งและเนรเทศให้
มารับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้ แค่เพียง 2 ปี ก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้ านี ้สร้ าง
ขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปั จจุบนั ผู้คนมักมากราบไหว้ ฝากเนื ้อฝากตัวกับศาลเจ้ าแห่งนี ้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพื่อ
ขอพรให้ ฉลาดและมีสติปัญญาดี
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอร์ รี่
ญี่ปนสดๆ
ุ่
อร่ อย หวานจากต้ น ซึง่ ได้ รับการดูแลอย่างดี ไม่ใส่สารเร่ งสี เร่ งโต
เร่ งความหวาน
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จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ คือบ่อนา้ พุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ ้นจากการระเบิดของภู เขาไฟ ประกอบด้ วยแร่
ธาตุที่ เข้ มข้ น เช่น ก ามะถัน แร่ เหล็ก โซเดีย ม คาร์ บ อเนต เรเดีย ม เป็ น ต้ น และมีความร้ อนเกิ น ที่ จะลงอาบได้ มี
ลักษณะแตกต่างที่ กัน ไปในเมืองเบปปุทัง้ หมด 8 บ่ อ จึงตัง้ ชื่ อให้ ดูน่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่ เห็น ซึ่งก็ได้ ผ ล
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทาเงิ นของเมืองเบปปุ นอกจากสปา ออนเซ็นและโรงอาบน ้าที่มีอยู่ทวั่ เมืองเบปปุ โดยปกติ
แล้ วแหล่งนา้ ร้ อนที่ถือว่าเป็ นบ่อน ้าแร่ ธรรมชาติได้ นนั ้ จะต้ องมีอณ
ุ หภูมิของน ้าไม่ต่ากว่า 25 องศาเซลเซียส และมีแร่
ธาตุอย่างน้ อย 1 ใน 19 ชนิด ซึ่งแหล่งน ้าร้ อนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานนี ้
เยอะ บ่อนา้ ร้ อนทัง้ 8บ่อนี ้ ทุกบ่อไม่สามารถลงไปแช่ได้ เพราะมีแร่ ธาตุต่างๆ
อยู่เข้ มข้ น และที่สาคัญมันร้ อนมาก ถ้ าลงไปแช่อาจจะสุกได้ โดยจะนาท่านชม
บ่ อที่ นัก ท่องเที่ ยวนิ ย มไปชมมากที่ สุด คือ ยูมิ จิ โกกุ (Umi Jigoku) หรื อบ่ อ
ทะเลเดือด (Sea Hell) เป็ นบ่อที่มีความสวยงามดูเป็ นนรกน้ อยกว่าแห่งอื่น จัด
ภูมิทศั น์ได้ ร่มรื่ นน่าเดินด้ วยไม้ ดดั บริ เวณตังแต่
้ ทางเข้ าเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้ อนหินใหญ่ขึ ้นมาเสียงดังฟู่ ๆๆ อยู่
ตลอดเวลา เมื่ อเดิน เข้ าไปใกล้ ๆ จะรู้ สึก ได้ ถึงความร้ อนที่ พุ่งขึน้ มาจากใต้ ธ รณี ก่ อนที่ จ ะเข้ าไปชมบ่ อทะเลเดื อด
สามารถแวะชมสระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่ มาก ยูมิ จิโกกุ เป็ นบ่อนา้ ร้ อนสีฟ้าเหมือนนา้ ทะเล ด้ วย
ความลึก 150 เมตร ก าเนิ ด ขึน้ หลังจากการระเบิ ด ของภู เขาไฟเมื่ อ 1,200 ปี ก่ อน มี ส่ วนประกอบของแร่ โคบอลต์
(Cobalt) ควันสีขาวพวยพุ่งขึ ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน ้าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้ มไข่ให้ สกุ ได้
บ่อนี ้แม้ น ้าจะร้ อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน ้าแร่ (Maguma-Onsen) วางจาหน่ายในร้ านขายของที่ระลึก ให้ นาไป
ละลายน ้าอาบเองที่บ้านได้ สรรพคุณทาให้ ผิวพรรณเปล่งปลัง่ และรักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้ า
ในบ่อน ้าร้ อนใต้ ศาลา (ออนเซ็นเท้ า) จะทาให้ ร้ ู สกึ สบายเท้ า และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึง่ ให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวฟรี
จะนัง่ แช่นานเท่าใดก็ได้
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BEPPU HAMMOND HOTEL หรื อเทียบเท่า (1)
บริ การอาหารค่า ณ โรงแรม (2)
หลังรับประทานอาหารค่า ให้ ท่านสัมผัสกับการอาบน ้าแร่ ญี่ปนุ่ (ออนเซ็น) **ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร
ธรรมชาติ เชื่อว่ าแช่ กันแล้ วจะทาให้ ผิวพรรณสวยงาม และช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ ดีขึ้น***

วันที่สาม : หมูบ่ ้ านยูฟอู ิน – เมืองนางาซากิ - อะตอมมิค บอมบ์ – สวนสันติภาพนางาซากิ - นัง่ กระเช้ าขึ ้นภูเขาอินาสะ
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านยูฟอู ิน เป็ นหมูบ่ ้ านเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ราบ
กลางหุบเขาของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู และอยู่ไม่ไกลจากเมืองฟุกโุ อกะ
และเมืองเปปปุมากนัก ซึง่ หมูบ่ ้ านแห่งนี ้ ถือได้ วา่ เป็ นจุดหมายปลายทางอีก
แห่งหนึง่ บนเกาะคิวชู ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ เพราะ
นอกจากจะขึ ้นชื่อในเรื่ องของจุดชมมใบไม้ เปลี่ยนสียอดนิยม ณ ทะเลสาบ
กินริ น และมีออนเซ็นชื่อดังแล้ ว ที่นี่ยงั มีความงามของวิวทิวทัศน์ที่มีเสน่ห์แตกต่างกันอย่างเด่นชัดทัง้ 4 ฤดูกาล
นอกจากนี ้ยูฟอู ินยังเป็ นหมูบ่ ้ านต้ นแบบ OTOP ของญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ นางาซากิ นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนา
งาซากิ จัดแสดงและรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ ซากชิ ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดย
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความ
หายนะ ซึง่ มีหลักฐานที่ถกู วีดีโอบันทึกไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้ านเรื อนที่พงั
ยับเยิน ภาพผู้คนล้ มตาย หรื อผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมต
ภาพรังสี เป็ นโรคลูคีเมีย(มะเร็ งเม็ดเลือดขาว) ที่คอ่ ยๆคร่ าชีวิตผู้คนเหล่านันไปอี
้ กจานวนมาก
ชม สวนสันติภาพนางาซากิ ถูกจัดสร้ างขึ ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ทิ ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทาลายเกือบทังเมื
้ องและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คน ในสวนแห่งนี ้มีรูปปั น้ เกี่ยวกับ
สันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดาที่เป็ นตัวชี ้ตาแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมี
รายชื่อของเหยื่อในครัง้ นันด้
้ วย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิ ้งระเบิดในครัง้ นันด้
้ วย
จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นัง่ กระเช้ าขึ ้นภูเขาอินาซะ เป็ นภูเขาสูง 333
เมตรที่อยู่ใกล้ กบั ตัวเมืองนางาซากิ ที่จดุ ชมวิวสูงสุดของภูเขาจะสามารถเห็น
วิวที่สวยงามของเมือง และยิ่งวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืน
ที่สวยที่สดุ ในญี่ปนด้
ุ่ วย (อีก 2 แห่งคือภูเขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภูเขา
ร็ อคโกะ Rokko) ที่ยอดสูงสุดของภูเขาสามารถขึ ้นไปได้ โดยกระเช้ าไฟฟ้า หรื อ
รถบัส โดยจะมีเสาส่งสัญญาณมากมายรวมทังร้้ านอาหารด้ วย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN HOTEL หรื อเทียบเท่า (2)

วันที่สี่
เช้ า

: สวนโกลเฟอร์ – HUIS TEN BOSCH – เมืองฟุกโุ อกะ
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านชม สวนดอกไม้ ของโกลเฟอร์ ถูกดัดแปลงมาจากที่อยู่อาศัยของพ่อค้ าชาวตะวันตกเก่า(เจ้ าของเดิมชื่อ Thomas
Glover จากประเทศอังกฤษ) โดยจัดทาขึ ้นมาเป็ นรู ปแบบของสวนกึง่ พิพิธภัณฑ์ในพื ้นที่แบบเปิ ดโล่ง โดยกลุม่ อาคาร
เหล่านี ้สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ยคุ ที่ญี่ปนุ่ เพิ่งเปิ ดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ภายในสวนโกเวอร์ ประกอบไปด้ วย
สวนแบบตะวันตก และอาคารที่มีสถาปั ตยกรรมแบบยุค 1900 อีกประมาณ 2-3 หลัง และเนื่องจากสวนแห่งนี ้ตังอยู
้ ่
บนเนินเขา ทาให้ สามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองนางาซากิ(Nagasaki) แบบกว้ างได้ เลย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเฮาเทนบอช หรื อที่คนไทยชอบเรี ยกว่า
หมูบ่ ้ านฮอลแลนด์ เป็ นสวนสนุกขนาดมหึมาอยู่ใกล้ เมืองซาเซโบ จังหวัดนางา
ซากิ ถูกสร้ างขึ ้นมาตามสถาปั ตยกรรมแบบเมืองแถบยุโรป โดยเฉพาะแบบ
ประเทศฮอลแลนด์ เช่น คลอง ท่าน ้า สวน บ้ านเรื อน อาคารต่างๆ และกังหัน
ลม โดยจะสลับปลูกดอกไม้ เปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูใบไม้ ผลิจะมี
เทศกาลดอกทิวลิป และ งานดอกไม้ ไฟช่วงหน้ าร้ อน และยังมีโรงแรม ร้ านอาหารหลายแห่งทังภายในสวนสนุ
้
กและ
ข้ างๆสวนสนุก และว่ากันว่ามีดอกไม้ มากถึง 3 แสนดอกและต้ นไม้ อีกกว่า 4 แสนต้ น
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
สวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็ น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนที่เข้ าได้ ฟรี กับโซนของด้ านในสวนสนุกที่จะต้ องซื ้อบัตรเข้ า
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ค่า

ชมก่อน โดยด้ านในจะแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆอีก 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht,
Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี ้, โรงภาพยนตร์ แบบ 4-5
มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่ องเรื อไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยโุ รป, ขี่จกั รยานชมเมือง
และร่ องเรื อโจรสลัดของการ์ ตนู ดัง One Piece จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฟุกโุ อกะ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ROUTE INN HAKATA HOTEL หรื อเทียบเท่า (3)

วันที่ห้า
เช้ า

: ลานสกี TENZAN – โทสุ เอ้ าท์เล็ต – ย่านเท็นจิน – คาแนลซิตี ้
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
นาท่านสู่ ลานสกี TENZAN ลานสกีที่มีเครื่ องทาหิ มะ ที่นี่สามารถเล่นได้ ทัง้
เลื่ อ นหิ ม ะ สกี แ ละสโนว์ บ อร์ ด ทั ง้ ยังมี ส ถานที่ เช่ า อุป กรณ์ ท่ านสามารถ
เพลิ ดเพลิ น ได้ โดยไม่ต้องเตรี ยมอุป กรณ์ มาได้ การเดิน ทางก็ ส ะดวกสบาย
เพราะตังอยู
้ ่ห่างจากตังเมืองซากะเพียง 40 นาที (ไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสกี และ
อุปกรณ์เล่นสกี เช่น ล่องแพหิมะ, สโนวบอร์ ด, สกี เป็ นต้ น)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โทสุเอ้ าท์เลท เอ้ าท์เลท ที่ได้ รับความนิยมมาก
ที่สดุ ในเขตคิวชู ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนม
หลากหลายชนิด จากทัว่ โลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL,
LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้ านค้ าแฟชัน่ นาอีก
มากมายของคนทุกวัย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ย่านเท็นจิน ถื อเป็ นถนนสายหลักที่ ตงอยู
ั ้ ่ใจกลาง
เมืองฟุกุโอกะ นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ตงของสถานี
ั้
รถบัส สถานีรถไฟฟ้าทัง้ บนดิน
และใต้ ดิน รวมทัง้ ยังมีถนนช้ อปปิ ง้ ใต้ ดินเส้ นยาวตังแต่
้ เหนือจรดใต้ ซึ่งเชื่อม
ทางเข้ าสถานีรถไฟใต้ ดินทังสองสายของเมื
้
อง จึงไม่แปลกหากที่นี่คือย่านช้ อป
ปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทงั ้ ศูนย์ การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า ร้ าน
รวงมากมาย นอกจากนี ้ก็ยงั มีร้านกาแฟ และร้ านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ คอยบริ การ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ คาแนลซิตี ้ ฮากาตะเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ที่
ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองฟุกโุ อกะ และรายล้ อมไปด้ วยแม่น ้าลาคลอง ภายใน มี
ร้ านค้ ามากมาย โดยเฉพาะสินค้ าแบรนด์เนม รวมไปถึงภัตตาคาร โรง
ภาพยนตร์ โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนี ้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมีการ
ประดับไฟดูสวยงาม ดังนันจึ
้ งมีนกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปเพื่อเป็ นที่ระลึกอยู่
เสมอ เป็ นที่สวยงาม ที่สาคัญที่นี่ยงั มีพิพิธภัณฑ์ราเมงที่ได้ รับความนิยมจากนักชิมทัว่ ทิศเป็ นอย่างมาก
ค่า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ROUTE INN HAKATA HOTEL หรื อเทียบเท่า (4)
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วันที่หก : สนามบินฟุกโุ อกะ – กรุ งเทพฯ
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
11.40 น. เดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ู ลืม
*****************************************

อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พกั เสริมเตียง
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พกั ไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ห้ องพักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

รวมตัว๋ เครื่ องบิน
ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน
62,900.- บาท
40,900.- บาท
60,900.- บาท
38,900.- บาท
10,900.- บาท

*** ราคาไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 22,000 บาท ***
*** ในการเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ ้นไป ***
*** กรณีผ้ เู ดินทางในคณะมีไม่ถงึ 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนี ้ไม่มีแถมกระเป๋ าเดินทางให้ คะ่ ***
อัตราค่าบริ การนี ้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชันประหยั
้
ด ตามสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 และท่านต้ องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการ
เรี ยกเก็บเพิ่ม
อัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวม
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
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ค่าวีซ่าเข้ าประเทศ ญี่ปนุ่ ** เนื่องจากตังแต่
้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปนได้
ุ่ ทาการยกเว้ นวีซ่าท่องเที่ยวสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน
** สาหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย **
กรณี ผ้ ู เดิ น ทางถื อ หนั งสื อ เดิ น ทางพาสปอร์ ต จี น (เล่ ม แดง) ต้ อ งใช้ เวลาพิ จ ารณาผลวี ซ่าอย่ างน้ อ ย 1 เดื อ น ดัง นัน้ ต้ อ ง
เปลี่ยนเป็ นหนังสือเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้ องทาการแจ้ งเข้ า – แจ้ งออก ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองให้ เรี ยบร้ อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซา่ ได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซา่ ขึ ้นอยู่กบั ทางสถานทูต)
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้ งานได้ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ให้ แนบมาด้ วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชดุ ครุ ย, หรื อใส่ชดุ ราชการ, ไม่ยิ ้ม, พื ้น
หลังเป็ นสีขาว ต้ องไม่เป็ นลวดลาย และห้ าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สาเนาทะเบียนบ้ าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์ มข้ อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บ้าน / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ ในการยื่นขอวีซา่
กรณีที่ผ้ เู ดินทางสมรสแล้ ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คสู่ มรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้ าตังแต่
้ หน้ าแรก – หน้ าปั จจุบนั
กรณีใช้ เอกสารเป็ น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนามาใช้ ยื่นวีซา่ ได้
หนังสือรับรองการทางาน (ฉบับจริ ง) จากบริ ษัทที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริ ษัททัว่ ไป ใช้ หนังสือรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า (กรณี เป็ นเจ้ าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ และหน้ าหนังสือรับรองต้ องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้ าของกิจการด้ วย
3. กรณีทาธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ ทาหนังสือชี ้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้ องใช้ หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานนันๆ
้ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้ สาเนา
บัตรข้ าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
*** กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ ของท่าน ***
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
( สาหรับช่วงเทศกาล ปี ใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
กรณี ที่ ลูกค้ า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริ ษัทให้ ท ราบตัง้ แต่ท าการจอง หากลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องออกตั๋ว
เครื่ องบินภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น
ค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อ บริ ษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ทัง้ หมดก่อนการเดิน ทางอย่างน้ อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตั๋วเครื่ องบิ น
มิฉะนันทางบริ
้
ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ทางบริ ษัทฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ าจะต้ องจ่ายเงินค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั้
อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนันทางบริ
้
ษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริ การ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่วงหน้ าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจา
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กรุ ณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษัท ฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทังหมด
้
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
หากทาการออกตัว๋ กับทางสายการบินไปแล้ ว บริ ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ ปนได้
ุ่ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนนั
ุ่ น้ และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปนุ่
เกิน15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้ องยื่นขอวีซา่ ตามปรกติ)
การยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปนกั
ุ่ บประเทศไทย
ผู้ ที่ จ ะเข้ าประเทศได้ นั น้ จะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากเจ้ าหน้ าที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งก่ อ นจึ ง จะสามารถเข้ าประเทศได้
(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ า
ประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารที่จาเป็ น เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่ อการท่องเที่ ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิ จ จะต้ องยื่ นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่ อยื นยันการมี
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ ยืนยันว่าท่านสามารถรั บผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิ ดขึน้ ในระหว่างที่ พานักในประเทศญี่ ปุ่นได้ (เช่น เงินสด,บัตร
เครดิต
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้ จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้ นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่
เข้ าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้ หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริ ษัท ฯ จะไม่รับผิ ดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดิน ทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิ ดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียหรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ได้ พิจารณาแล้ ว
บริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทังหมด
้
หรื อบางส่วน และบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต งดออก
วีซา่ ให้ กบั ท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้ าเมือง ให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
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รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้ าของสายการบิ น โรงแรมที่ พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ ป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคืน ในกรณี ที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิทธิ์ในการใช้ บริ การนันที
้ ่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า
ก่อน 10 วัน
*****************************************
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