
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทียง เย็น โรงแรมทีพกั 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ(BKK-FUK TG 648 : 0100 – 0800) - -  - 

2 สนามบินฟกุโุอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟ-ุเก็บสตอเบอรี-เบปป-ุบ่อนําแร่จิโกกิ เมกริุ    
BEPPU HAMMOND 

HTL. 

3 
หมู่บ้านยฟูอิูน-เมอืงนางาซากิ-อะตอมมคิ บอมบ์-สวนสนัติภาพนางาซากิ-นงักระเช้าขนึ

ภเูขาอินาซะ 
   BEST WESTERN HTL. 

4 สวนโกลเฟอร์-HUIS TEN BOSCH-เมืองฟกุโุอกะ  -  
ROUTE INN HAKATA 

HTL. 

5 ลานสกี TENZAN-โทส ุเอ้าท์เล็ต-ย่านเท็นจิน-คาแนลซิตี  - - 
ROUTE INN HAKATA 

HTL. 

6 สนามบินฟกุโุอกะ-กรุงเทพฯ (FUK-BKK TG 649 : 11.40 – 15.40)  - - - 



กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ท่าน 

29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 63,700.- 
  

วนัแรก : สนามบินสวุรรณภมู ิ

22.00 น. 
 

พร้อมกนัที สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก (ชนั 4) ประต ู3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

พบเจ้าหน้าที ทรีอต้อนรับและอาํนวยความสะดวกทกุท่าน  

วนัทีสอง : สนามบินฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– เก็บสตรอเบอรรี – เมอืงเบปป ุ- บ่อนําแร่จิโกก ุเมกริุ - อาบนําแร่ออนเซน็ 

01.00 น.  ออกเดินทางสู่เมอืงฟกุโุอกะ ประเทศญีปุ่ นโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เทียวบินที TG 648 

08.00 น.  
ถงึท่าอากาศยานเมืองฟกุโุอกะ (เวลาท้องถินญีปุ่ นเร็วกว่าไทย 2 ชวัโมง)  

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร พร้อมตรวจเช็คสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

  

จากนนันําท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงัก ูเป็นศาลเจ้าในลทัธิชินโต ซงึ

คนญีปุ่ นเชือว่าเป็นศาลเจ้าทีให้พรในเรืองการศกึษาเล่าเรียน เนืองจากศาลเจ้า

นีสร้างขนึเพืออทิุศให้กบัท่านสกึาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้ เป็นนกัปราชญ์ประจํา

ราชสํานกัในสมยัเฮอนั แตถ่กูใสร้่ายจนถกูปลดออกจากตําแหน่งและเนรเทศให้

มารับราชการอยู่ทีดาไซฟ ุแตอ่ยู่ได้แคเ่พียง 2 ปีก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้านีสร้าง

ขึนเมอืปี พ.ศ. 1448 ปัจจบุนัผู้คนมกัมากราบไหว้ฝากเนือฝากตวักบัศาลเจ้าแห่งนี โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพือ

ขอพรให้ฉลาดและมีสติปัญญาดี 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเก็บสตรอเบอร์รี

ญีปุ่ นสดๆ อร่อย หวานจากต้น ซงึได้รับการดแูลอย่างดี ไมใ่สส่ารเร่งสี เร่งโต 

เร่งความหวาน 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่ จิโกกุ เมกุริ คือบ่อนําพุร้อนธรรมชาติทีเกิดขนึจากการระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบด้วยแร่

ธาตุทีเข้มข้น เช่น กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และมีความร้อนเกินทีจะลงอาบได้ มี

ลักษณะแตกต่างทีกันไปในเมืองเบปปุทังหมด 8 บ่อ จึงตังชือให้ดูน่ากลัวตามลักษณะภายนอกทีเห็น ซึงก็ได้ผล 

กลายเป็นแหล่งท่องเทียวทําเงินของเมืองเบปปุ นอกจากสปา ออนเซ็นและโรงอาบนําทีมีอยู่ทวัเมืองเบปปุ โดยปกติ

แล้วแหล่งนําร้อนทีถือว่าเป็นบ่อนําแร่ธรรมชาติได้นนั จะต้องมีอณุหภูมิของนําไม่ตํากว่า 25 องศาเซลเซียส และมีแร่

ธาตอุย่างน้อย 1 ใน 19 ชนิด ซงึแหล่งนําร้อนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานนี

เยอะ บ่อนําร้อนทัง 8บ่อนี ทุกบ่อไม่สามารถลงไปแช่ได้ เพราะมีแร่ธาตุต่างๆ 

อยู่เข้มข้น และทีสําคญัมนัร้อนมาก ถ้าลงไปแช่อาจจะสกุได้ โดยจะนําท่านชม

บ่อทีนักท่องเทียวนิยมไปชมมากทีสุด คือ   ยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) หรือบ่อ

ทะเลเดือด (Sea Hell) เป็นบ่อทีมีความสวยงามดเูป็นนรกน้อยกว่าแห่งอืน จดั

ภมิูทศัน์ได้ร่มรืนน่าเดินด้วยไม้ดดั บริเวณตงัแต่ทางเข้าเห็นควนัขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึนมาเสียงดงัฟู่ ๆๆ อยู่

ตลอดเวลา เมือเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนทีพุ่งขึนมาจากใต้ธรณี ก่อนทีจะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด 

สามารถแวะชมสระบัวก่อนได้ ซงึในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มาก ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อนําร้อนสีฟ้าเหมือนนําทะเล ด้วย

ความลึก 150 เมตร กําเนิดขึนหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือ 1,200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ 

(Cobalt)  ควนัสีขาวพวยพุ่งขนึมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อณุหภมิูของนําสงูถงึ 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สกุได้



บ่อนีแม้นําจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงนําแร่ (Maguma-Onsen) วางจําหน่ายในร้านขายของทีระลกึ ให้นําไป

ละลายนําอาบเองทีบ้านได้ สรรพคณุทําให้ผิวพรรณเปลง่ปลงัและรักษาโรคผิวหนงัได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนงัแช่เท้า

ในบ่อนําร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทําให้รู้สกึสบายเท้า และมีแรงเดินเทียวต่อไป ซงึให้บริการแก่นกัท่องเทียวฟรี 

จะนงัแช่นานเท่าใดก็ได้ 

  นําท่านเข้าสูที่พกั  BEPPU HAMMOND HOTEL หรือเทียบเท่า (1) 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ โรงแรม (2) 

  
หลงัรับประทานอาหารคํา ให้ท่านสมัผสักบัการอาบนําแร่ญีปุ่ น (ออนเซน็) **ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นําแร

ธรรมชาต ิเชือว่าแช่กันแล้วจะทาํให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติได้ดีขึน*** 

วนัทีสาม : หมู่บ้านยฟูอิูน – เมอืงนางาซากิ - อะตอมมิค บอมบ์ – สวนสนัติภาพนางาซากิ - นงักระเช้าขนึภเูขาอินาสะ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

  

จากนนันําท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านยฟูอูนิ เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ ทีตงัอยู่บนทีราบ

กลางหบุเขาของจงัหวดัโออิตะ บนเกาะคิวช ูและอยู่ไมไ่กลจากเมืองฟกุโุอกะ

และเมืองเปปปมุากนกั ซงึหมูบ้่านแห่งนี ถือได้ว่าเป็นจดุหมายปลายทางอีก

แห่งหนงึบนเกาะคิวช ูทีนกัท่องเทียวนิยมมาเยียมเยือนอยู่เสมอ เพราะ

นอกจากจะขนึชือในเรืองของจดุชมมใบไม้เปลียนสียอดนิยม ณ ทะเลสาบ

กินริน และมีออนเซน็ชือดงัแล้ว ทีนียงัมีความงามของวิวทิวทศัน์ทีมีเสน่ห์แตกตา่งกนัอย่างเด่นชดัทงั 4 ฤดกูาล 

นอกจากนียฟูอิูนยงัเป็นหมูบ้่านต้นแบบ OTOP ของญีปุ่ นอีกด้วย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่นางาซากิ นําท่านชม พิพิธภณัฑ์ระเบิดปรมาณนูา

งาซากิ จดัแสดงและรวบรวมข้อมลูเหตกุารณ์ ซากชินสว่นสิงของตา่งๆ โดย

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ตงัแตก่่อนระเบิดปรมาณลูง จนถงึวินาทีแห่งความ

หายนะ ซงึมีหลกัฐานทีถกูวีดีโอบนัทกึไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนทีพงั

ยบัเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ ทีรอดชีวิตแตต้่องทนทกุข์ทรมานจากสารกมัต

ภาพรังสี เป็นโรคลคีูเมีย(มะเร็งเมด็เลือดขาว) ทีค่อยๆคร่าชีวิตผู้คนเหลา่นนัไปอีกจํานวนมาก 

  

ชม สวนสนัติภาพนางาซากิ ถกูจดัสร้างขนึเพือรําลกึถึงเหตกุารณ์ทิงระเบิดปรมาณทีูชือว่า Fat man เมอืวนัที 9 

สิงหาคม ค.ศ. 1945 ทีทําลายเกือบทงัเมืองและยงัฆ่าสิงมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คน  ในสวนแห่งนีมีรูปปันเกียวกบั

สนัติภาพมากมาย โดยทีด้านหลงัของสวนจะมีเสาสีดําทีเป็นตวัชีตําแหน่งจดุศนูย์กลางของระเบิดปรมาณ ูและมี

รายชือของเหยือในครังนนัด้วย และทางตอนบนจะมีพิพิธภณัฑ์เกียวกบัการทิงระเบิดในครังนนัด้วย 

  

จากนนั นําท่านเปลียนบรรยากาศ นงักระเช้าขนึภเูขาอินาซะ เป็นภูเขาสงู 333 

เมตรทีอยู่ใกล้กบัตวัเมืองนางาซากิ ทีจดุชมวิวสงูสดุของภูเขาจะสามารถเห็น

วิวทีสวยงามของเมือง และยิงวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จดุชมวิวกลางคืน

ทีสวยทีสดุในญีปุ่ นด้วย (อีก 2 แห่งคือภเูขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภเูขา

ร็อคโกะ Rokko) ทียอดสงูสดุของภูเขาสามารถขนึไปได้โดยกระเช้าไฟฟ้า หรือ

รถบสั โดยจะมีเสาสง่สญัญาณมากมายรวมทงัร้านอาหารด้วย 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (5)  

  
นําท่านเข้าสูที่พกั BEST WESTERN HOTEL  หรือเทียบเท่า (2) 

 



วนัทีส ี : สวนโกลเฟอร์ – HUIS TEN BOSCH – เมอืงฟกุโุอกะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  

นําท่านชม สวนดอกไม้ของโกลเฟอร์ ถกูดดัแปลงมาจากทีอยู่อาศยัของพ่อค้าชาวตะวนัตกเก่า(เจ้าของเดิมชือ Thomas 

Glover จากประเทศองักฤษ) โดยจดัทําขึนมาเป็นรูปแบบของสวนกงึพิพิธภณัฑ์ในพนืทีแบบเปิดโลง่ โดยกลุม่อาคาร

เหลา่นีสร้างขนึตงัแตย่คุทีญีปุ่ นเพิงเปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ภายในสวนโกเวอร์ประกอบไปด้วย 

สวนแบบตะวนัตก และอาคารทีมีสถาปัตยกรรมแบบยุค 1900 อีกประมาณ 2-3 หลงั และเนืองจากสวนแห่งนีตงัอยู่

บนเนินเขา ทําให้สามารถมองเห็นวิวของตวัเมืองนางาซากิ(Nagasaki) แบบกว้างได้เลย 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่สวนสนุกเฮาเทนบอช หรือทีคนไทยชอบเรียกวา่

หมู่บ้านฮอลแลนด์ เป็นสวนสนกุขนาดมหมึาอยู่ใกล้เมอืงซาเซโบ จงัหวดันางา

ซากิ ถกูสร้างขนึมาตามสถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยโุรป โดยเฉพาะแบบ

ประเทศฮอลแลนด์ เช่น คลอง ท่านํา สวน บ้านเรือน อาคารต่างๆ และกงัหนั

ลม โดยจะสลบัปลกูดอกไม้เปลียนไปตามฤดกูาลตา่งๆ เช่น ฤดใูบไม้ผลิจะมี

เทศกาลดอกทิวลิป และ งานดอกไม้ไฟช่วงหน้าร้อน และยงัมโีรงแรม ร้านอาหารหลายแห่งทงัภายในสวนสนุกและ

ข้างๆสวนสนุก และวา่กนัว่ามีดอกไม้มากถงึ 3 แสนดอกและต้นไม้อีกกวา่ 4 แสนต้น 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 

  

สวนสนกุเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนทเีข้าได้ฟรี กบัโซนของด้านในสวนสนกุทีจะต้องซอืบตัรเข้า

ชมก่อน โดยด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอีก 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, 

Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมตา่งๆทนี่าสนใจเชน่ พิพิธภณัฑ์หมีเทด็ดี, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 

มิติ หลายโรง, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองทียาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมอืงสไตล์ยโุรป, ขีจกัรยานชมเมอืง 

และร่องเรือโจรสลดัของการ์ตนูดงั One Piece จากนนั นําท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองฟกุโุอกะ 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (7) 

  นําท่านเดินทางเข้าสูที่พกั ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 

วนัทีห้า : ลานสกี TENZAN – โทส ุเอ้าท์เลต็ – ย่านเท็นจนิ – คาแนลซตีิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

  

นําท่านสู่ ลานสกี TENZAN ลานสกีทีมีเครืองทําหิมะ ทีนีสามารถเล่นได้ทงั

เลือนหิมะ สกีและสโนว์บอร์ด ทังยังมีสถานทีเช่าอุปกรณ์ ท่านสามารถ

เพลิดเพลินได้โดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาได้ การเดินทางก็สะดวกสบาย

เพราะตงัอยู่ห่างจากตงัเมืองซากะเพียง 40 นาที (ไม่รวมค่าเช่าชดุเล่นสกี และ

อปุกรณ์เลน่สกี เช่น ลอ่งแพหิมะ, สโนวบอร์ด, สกี เป็นต้น) 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่โทสเุอ้าท์เลท เอ้าท์เลท  ทีได้รับความนิยมมาก

ทีสดุในเขตคิวช ูท่านจะได้เพลดิเพลินกบัการเลือกซอืสินค้าแบรนด์เนม  

หลากหลายชนิด จากทวัโลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, 

LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้านค้าแฟชนันําอีก

มากมายของคนทุกวยั 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 



  

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ย่านเท็นจิน ถือเป็นถนนสายหลักทีตงัอยู่ใจกลาง

เมืองฟกุโุอกะ นอกจากนียงัเป็นทีตงัของสถานีรถบสั สถานีรถไฟฟ้าทงั  บนดิน

และใต้ดิน รวมทังยังมีถนนช้อปปิงใต้ดินเส้นยาวตงัแต่เหนือจรดใต้ ซงึเชือม

ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทงัสองสายของเมือง จึงไม่แปลกหากทีนีคือย่านช้อป

ปิงทีมีชือเสียงทีสุดของเมืองฟุกุโอกะ ทีมีทังศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้าน

รวงมากมาย นอกจากนีก็ยงัมีร้านกาแฟ และร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้คอยบริการ 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่คาแนลซิตี ฮากาตะเป็นแหล่งช้อปปิงขนาดใหญ่ที

ตงัอยู่ใจกลางเมืองฟกุโุอกะ และรายล้อมไปด้วยแมน่ําลําคลอง ภายใน  มี

ร้านค้ามากมาย โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถงึภตัตาคาร โรง

ภาพยนตร์ โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนีในช่วงเทศกาลตา่งๆ ก็จะมกีาร

ประดบัไฟดสูวยงาม ดงันนัจงึมีนกัท่องเทียวนิยมมาถ่ายรูปเพือเป็นทีระลกึอยู่

เสมอ เป็นทีสวยงาม ทีสําคญัทนีียงัมีพิพิธภณัฑ์ราเมงทีได้รับความนิยมจากนกัชิมทวัทิศเป็นอย่างมาก 

คาํ  อิสระอาหารคําตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยู่ในรายการ) 

  นําท่านเดินทางเข้าสูที่พกั ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า (4) 

วนัทีหก : สนามบินฟกุโุอกะ – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

11.40 น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 649 

15.40 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมรู้ิลืม 

   

***************************************** 

   

อตัราค่าบริการ 

ราคาต่อท่าน รวมตวัเครืองบิน ไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ ใหญ่ และ เด็กอายตุํากว่า 12 ปีพกัเสริมเตียง 63,700.- บาท 41,700.- บาท 

เด็กอายตํุากว่า 12 ปีพกัไม่เสริมเตียง พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 61,700.- บาท 39,700.- บาท 

ห้องพกัเดียว เพมิท่านละ 11,700.- บาท 

*** ราคาไมร่วมตวัเครืองบิน คือ สายการบินไทยทีบินระหว่างประเทศ ลด 22,000 บาท *** 

*** ในการเดินทางในแตล่ะครัง จะต้องมจํีานวนผู้ เดินทาง 25 ท่านขนึไป *** 

*** กรณีผู้ เดินทางในคณะมีไมถ่งึ 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลยีนราคา *** 

*** โปรแกรมนีไม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้คะ่ *** 

 

อตัราคา่บริการนีรวม 

  ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีได้ระบไุว้ในรายการ 

  ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งทีม ี 

  ค่าโรงแรมทีพกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  

  ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบ ุ



  ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีได้ระบใุนรายการ 

  ค่ารถรับสง่ระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบ ุ

  ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

  ค่าภาษีนํามนั ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที 26 เมษายน 2559 และท่านต้องชําระเพิมเติม ในกรณีทีทางสายการบินมีการ

เรียกเก็บเพิม  

อตัราคา่บริการนีไม่รวม 

  ค่าภาษีมลูคา่เพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

  ค่าทําหนงัสือเดินทาง Passport  

  ค่านําหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ่ท่าน) 

  ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีระบ ุเช่น คา่เครืองดืมและค่าอาหารทีสงัเพิมเอง คา่โทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

  ค่าอาหารทีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

  ค่าทําใบอนญุาตทีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

  ค่าวีซา่เข้าประเทศ ญีปุ่ น ** เนืองจากตงัแต ่วนัที 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญีปุ่ นได้ทําการยกเว้นวีซ่าท่องเทียวสําหรับ

นกัท่องเทียวชาวไทยที เข้าไปท่องเทียวไมเ่กิน 15 วนั 

**  สําหรับบคุลทีถือพาสปอร์ตตา่งประเทศแตมี่ถินพํานกัอยู่ในประเทศไทย ** 

  กรณีผู้ เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงันนัต้อง

เปลียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

  ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ทีกองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จงึจะสามารถยืนวีซา่ได้  

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขนึอยู่กบัทางสถานทตู) 

  พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใช้งานได้ไมต่าํกวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ให้แนบมาด้วย) 

  รูปถ่ายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมส่วมแว่นตาดํา, แตง่กายสภุาพ, ไมเ่อารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม, พืน

หลงัเป็นสีขาว ต้องไมเ่ป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

  สําเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน 

  กรอกแบบฟอร์มข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ทีทํางาน / ทีอยู่ เพือใช้ในการยืนขอวีซา่ 

  กรณีทีผู้ เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  

  สําเนาใบเปลียนชือ, นามสกลุ (ถ้าม)ี  

  หลกัฐานการเงิน สําเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตงัแตห่น้าแรก – หน้าปัจจบุนั  

กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ทีทางธนาคารออกให้ ไมส่ามารถนํามาใช้ยืนวีซา่ได้ 

  หนงัสือรับรองการทํางาน (ฉบบัจริง) จากบริษัททีท่านทํางานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านนั) 

1. กรณีทีเป็นพนกังานบริษัททวัไป ใช้หนงัสือรับรองการทํางานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใช้สําเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ และหน้าหนงัสือรับรองต้องมีชือกิจการ และชือผู้ เดินทางเป็นหุ้นสว่น หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย 

3. กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไมไ่ด้จดทะเบียนการค้า) ให้ทําหนงัสือชีแจงต่อสถานทตู (ภาษาองักฤษ) 

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนงัสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานนนัๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สําเนา

บตัรข้าราชการเพียงหลกัฐานเดียวยืนตอ่สถานทูตได้ 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีระบเุพือผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ของท่าน *** 



เงือนไขการจองทวัร์และการชําระเงิน  

-กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมดัจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

-กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมดัจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม ่, สงกรานต์ , และวนัหยดุยาว ) 

-กรณีทีลกูค้า พกัอาศยัอยู่ตา่งจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตงัแต่ทําการจอง หากลกูค้ามีความจําเป็นต้องออกตวัเครืองบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตวั มิฉะนนัทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทงัสิน 

-ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทําการ หรือก่อนออกตวัเครืองบิน มิฉะนนั

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไมค่ืนมดัจํา 

-ทางบริษัทฯต้องออกตวักบัทางสายการบินทางลกูค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการออกตวัเครืองบิน มิฉะนนัทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 

กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตลุาคม ต้องยกเลิกลว่งหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บคา่มดัจํา 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัทําการ มฉิะนนั ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจํา 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเป็นต้องหกั 50 % ของอตัราคา่บริการทงัหมด 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

หากทําการออกตวักบัทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 



หมายเหต ุ  

ตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทยทีมีวตัถุประสงค์เพือการพํานกั

ระยะสนัในประเทศญีปุ่ นนนั และสามารถพํานักในประเทศญีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ ยืนประสงค์จะพํานักในประเทศญีปุ่ นเกิน15 วนั 

หรือไปทํางาน หรือมวีตัถปุระสงค์อนืๆ จะต้องยืนขอวีซา่ตามปรกติ) 

การยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทยนี เพือเป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศญีปุ่ นกบัประเทศไทย 

ผู้ ทีจะเข้าประเทศได้นนั จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกบัผู้ ที

ยืนขอวีซา่กบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) ทางเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจ

เอกสารทีจําเป็น เช่น ตวัเครืองบินขากลบั หรืออนืๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ทีประสงค์จะพํานักระยะสนัในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วย

วตัถปุระสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนัตอนการตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมีคณุสมบัติการ

เข้าประเทศญีปุ่ น* ดงัต่อไปนี 

1. ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น 

2. สิงทียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีอาจเกิดขนึในระหวา่งทีพํานกัในประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด,บตัรเครดิต  

3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซา่) 

1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิการพํานกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ ทีไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า

ข่ายคณุสมบติัทีจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

ในกรณีทีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใช้หนงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 

(เล่มสีเลือดหม)ู 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณา

แล้ว 

บริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ท่านได้ ไมว่่าจํานวนทงัหมด หรือบางสว่น และบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีทางสถานทูต งดออกวีซ่า

ให้กบัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวทีพํานกัอยู่ในประเทศไทย 

รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพกัในต่างประเทศเหตกุารณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคญั เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการ

ชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการ

ใช้บริการนนัทีทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ

ยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางตํากวา่ 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 10 วนั  



***************************************** 

 


