UNSEEN FUKUOKA
6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี
วันที่หา้
วันที่หก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 00.50-08.00+1
สนามบินฟุกโุ อกะ – ชมบ่อนาร้อน จิโกกุ 8 บ่อ – อาบทรายร้อน
 BEPPU WAN ROYAL HOTEL OR SIMILAR CLASS

หมู่บา้ นยูฟอุ นิ – ภูเขาไฟอะโสะ – นัง่ เรือเฟอร์ร่ี สู่ นางาซากิ – สวนสันติภาพ
 YATARO ONSEN HOTEL OR SIMILAR CLASS

เฮ้าท์ เทน บอส (ชมดอกทิวลิป) – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – ช้อปปิ้ งคาแนล ซิต้ ี
 HAKATA EXCEL HOTEL OR SIMILAR CLASS

ศาลเจ้าดาไซฟุ – ปราสาทฟุกโุ อกะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้ งย่านเทนจิน
 HAKATA EXCEL HOTEL OR SIMILAR CLASS “พิเศษ..บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์”
สนามบินฟุกโุ อกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 11.35-14.55

กาหนดการเดินทาง
29 มีนาคม – 03 เมษายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
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พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครือ่ ง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***

20.00

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 สนามบินฟุกุโอกะ
– จิ โกกุ เมกุริ – อาบทรายร้อน – เบปปุ
00:50 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่
TG648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
08:00
ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นําท่าน
สู่ “จิ โกกุ” ที่หมายถึง “นรก” ซึ่งเป็ นบริเวณที่บ่อนํา้ ร้ อนผุด
ขึ้นมาทั้งหมด 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกัน ตามแร่ธาติโดยแต่
ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้ อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส
อาทิ เช่น อุมิ จิ โกกุ (บ่อทะเล) เป็ นบ่อนําร้ อนที่มีสฟี ้ า ,ชิ
โนะอิเกะ จิ โกกุ (บ่อเลือด) บ่อนําร้ อนที่นาํ้ เป็ นสีแดง และ
ทะสึมากิ จิ โกกุ บ่อนํา้ ร้ อนที่มีลักษณะพิเศษคือจะมีการปะทุ
ขึ้นมาของนํา้ ร้ อนในบ่อทุกๆ25-30 นาที และจะประทุอยู่นาน
ประมาณ 1 นาที เป็ นต้ น บ่อนํา้ พุร้อนธรรมชาติน้ ีเกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้ วย
แร่ธาตุท่เี ข้ มข้ น อาทิ กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็ นต้ น มีความร้ อนเกินกว่าที่จะอาบได้
... อิสระกับการหามุมถูกใจเก็บภาพเป็ นที่ระลึก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับการ “อาบทรายร้อน” ที่เลื่องชื่อที่สดุ ของ
ญี่ปุ่น นําท่านอาบทรายร้ อน ที่ถือว่าเป็ นบ่อนํา้ ร้ อนโดยไอนํา้ จาก
ทรายธรรมชาติท่เี ป็ นเอกลักษณ์ในญี่ปุ่น ท่านสามารถ
เพลิดเพลินกับการรับไออุ่นสู่ร่างกายที่เกิดจากไอนํา้ จากทราย
ความผ่อนคลายที่เกิดหลังจากสิ้นสุดการแช่ทรายนั้น ท่านจะไม่
สามารถลืมเลือนได้ และชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในทรายร้ อนนั้นจะ
อุดมไปด้ วยแร่ธาตุท่ที าํ ให้ ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมี
สรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ได้ อกี ด้ วย
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 ทีพ่ กั BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 หมู่บา้ นยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (จุดถ่ายรูป)
– นังเรื
่ อเฟอรี่ – สวนสันติภาพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําเดินทางสู่ “หมู่บา้ นยูฟูอิน ” หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้ น
กําเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่
เมืองไทยได้ นาํ มาเป็ นต้ นแบบและปรับปรุงเป็ น หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้ าการฝี มือมากมาย ชมร้ านเครื่อง
แก้ ว ร้ านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้ อนๆ และสะอาดสะอ้ าน และเลือกซื้อ
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ของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุท์ ่หี ายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่าง
ธรรมชาติ ... นําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู ” เพื่อนําท่านสู่จุดถ่ายภาพ “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มี
ปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ภูเขาไฟ แห่งนี้ มีความสูง 1 ,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะ
ระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนําท่านสู่ “ท่าเรือคุมาโมโตะ” เพื่อนําท่านเปลี่ยนอริยาบถ
ขึ้น “เรือเฟอร์รี”่ สู่ “ท่าเรือ ชิมาบาระ” (ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
... อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันสวยงามบนเรือเฟอร์ร่ี
ขนาดใหญ่ ท่ามกลางฝูงนกนางนวลที่คอยต้ อนรับนักท่องเที่ยวพร้ อม
ภูเขาไฟอุนเซนอันยิ่งใหญ่เป็ นฉากหลัง ... จากนั้น นําท่านเดินทางต่อ
ยัง “เมืองนางาซากิ” เมืองท่าเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็ นเมืองท่าที่มี
การติดต่อค้ าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สวนสันติภาพ”
สวนแห่งนี้ถูกจัดแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ ๆ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็ นที่ต้งั ของสถูปเจดีย์ใหญ่สขี าวทรงระฆังแบบ
อินเดีย ภายในเจดีย์เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้ า ซึ่งนายกรัฐมนตรี
คนแรกของอินเดียเป็ นผู้อญ
ั เชิญมา ...
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 ทีพ่ กั YATARO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น
วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2561
เฮ้าท์ เทน บอช – ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ – คาแนล ซิตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางต่อไปยัง “เฮ้าท์ เทน บอช” เมือง
ฮอลแลนด์จาํ ลองเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น .... ตื่นตากับการ
“จาลอง” สิ่งก่อสร้ างที่เป็ นศิลปกรรมในสไตล์ชาวดัชท์แท้ ๆ ไม่ว่า
จะเป็ น อาคารบ้ านเรือนที่มีความสง่างามเรียงรายสลับสีเป็ นทิงแถว,
ท่าเรือ และกังหันลมขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เป็ น
ต้ น.... สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “เครือ่ งเล่น” นานาชนิด โรง
ภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น และ”พิพิธภัณฑ์ “…..ชมความงดงามด้ วย
การ “จัดสวนสไตล์ตะวันตก” ที่ประดับประดาและตกแต่งด้ วยดอกไม้ นานาพันธ์ รวมถึง “ทิวลิป” ที่ผลัดกัน
เบ่งบานอวดโฉมอยู่ตลอดทั้งปี ..... พรั่งพร้ อมด้ วยผู้คนที่แต่งกายในสไตล์ชาวดัชท์คอยต้ อนรับและอํานวย
ความสะดวกท่าน ท่ามกลางบรรยากาศจําลองของประเทศฮอลแลนด์ท่ที า่ นประทับใจมิร้ ูลืม **ทิวลิป บาน
ช่วง มีนาคม – ต้นเมษา**
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ ” ถูกสร้ างขึ้นในปี
ค.ศ.1687 เพื่อเป็ นที่ประทับแห่งเทพเจ้ าศักดิ์สทิ ธิ์ผ้ ู
ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ คล้ ายศาลเจ้ าฟุชิมะ อิ
นะริในเกียวโต ปัจจุบันมีผ้ ูศรัทธาไปสักการะขอความสําเร็จ
ด้ านธุรกิจการค้ า และความปลอดภัยในอุบัติเหตุท้งั ปวง ...
จากนั้น นําท่านนําท่านเดินทางสู่ “ฟุกุโอกะ” ตั้งอยู่บนเกาะ
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คิวชู เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญมีชายฝั่งติดทะเลทางด้ านเอเชีย อยู่ใกล้ กบั ประเทศเกาหลี นอกจากนี้ยังได้ รับการ
พัฒนาจนเป็ นเมืองอุตสาหกรรม จึงมีความสําคัญในด้ านการติดต่อค้ าขาย และยังมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สวยงาม
มากมาย ... จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ ง “คาแนล ซิตี้ ” ศุนย์การค้ าทันสมัยที่ สุดแห่ง ในย่านนี้ ศูนย์รวมความ
บันเทิงครบวงจร ของคนญี่ปุ่นอาทิเช่นโรงหนังจอยักษ์ 13 จอ ศูนย์รวม ร้ านอาหารหลากหลายสไตล์ รวมถึง
ราเมง ที่มีช่ ือเสียง สุดแสนอร่อย อิสระตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั HAKATA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2561
ศาลเจ้าดาไซฟุ – ปราสาทฟูกุโอกะ(ชมซากุระ) – ช้อปปิ้ งย่านเทนจิ น
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังกู” เป็ นศาลเจ้ าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็ นศาลเจ้ าที่ให้ พรใน
เรื่องการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้ านี้สร้ างขึ้นเพื่ออุทศิ ให้ กบั ท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็ น
นักปราชญ์ประจําราชสํานักในสมัยเฮอัน แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตําแหน่งและเนรเทศให้ มารับ
ราชการอยู่ท่ดี าไซฟุ แต่อยู่ได้ แค่เพียง 2 ปี ก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้ านี้สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมัก
มากราบไหว้ ฝากเนื้อฝากตัวกับศาลเจ้ าแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรให้ ฉลาดและมี
สติปัญญาดี
เทีย่ ง รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม ซาก “ปราสาทฟูกุโอกะ” และสวนมาอิซูรุ ซากปรักหักพังของปราสาทฟุกุโอกะตั้งอยู่ตรงใจกลาง
เมือง สวนมาอิซูรู ตั้งชื่อตามชื่อเดิมของปราสาท (ปราสาทมาอิซูรู) ในช่วงสมัยเอโดะ ( 1603-1867) ฟุกุโอ
กะ ปราสาทถูกสร้ างขึ้นในช่วงต้ นศตวรรษที่ 17 โดยคุโรดะ นากะมาสุ ได้ รับการแต่งตั้งเป็ นเจ้ าเมือง ปราสาท
ฟุกุโอกะเป็ นปราสาทที่ใหญ่ท่สี ดุ ในคิวชู แต่กถ็ ูกทําลายลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนสมัยเป็ นสมัยเมจิ ตัวปราสาท
ถูกมองว่าเป็ นสัญลักษณ์ของ ระบบศักดินาในอดีต ปัจจุบันเหลือเพียงซากของกําแพงและฐานของหอคอย
เล็กๆ และสวนสาธารณะที่สวยงาม ในช่วงที่ดอกซากุระบาน สวนแห่งนี้ถือเป็ นจุดชมซากุระ ที่สวยที่สดุ แห่ง
หนึ่ง ของเมืองฟุกุโอกะ (การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) ... นําท่านเดินทางสู่ “ย่านเทนจิ น ” ย่าน
ธุรกิจและย่านช้ อปปิ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเกาะคิวชู ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ้ งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ๆ
ร้ านขายเครื่องใช้ ไฟฟ้ า ร้ านเสื้อผ้ าบูติก และร้ านค้ ามากมายที่อยู่ใต้
ดิน “เทนจิน ” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู อิสระ
กับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ ามากมายกับห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง
ร้ านเครื่องสําอาง เสื้อผ้ า รองเท้า กระเป๋ า สินค้ าแฮนด์เมด
โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์จะเป็ นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชู
ที่มาหาความสุขและความสนุกกับเพื่อนและคนรู้ใจ ให้ ทา่ นได้ เดิน
เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั HAKATA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 03 เมษายน 2561
สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
11:35
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG649
14:55
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
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- - - Always with You - - หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ

***สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้ นไป***
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

29 มีนาคม -03 เมษายน 2561

58,900.-

55,900.-

52,900.-

8,000.-

*** กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท ***
้
่
*** ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2
,000 เยน / ทาน
/ ทริป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
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ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือ
คืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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