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กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ส่ วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D
โดยสายการบินไทย เจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารก่อนขึน้ เครื่อง
ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้ ายูโทกุ อินะริ – พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นํา้ คุจูคุชิม่า

(-/L/D)

เหินฟ้าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบิน ไทย เทีย่ วบินที่ TG648
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่ วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่ วโมง)
ถึงท่ าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นําท่ านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร
นําท่านตามรอยละคร กลกิโมโนที่ “ศาลเจ้ ายูโทกุ อินะริ ” ศาลเจ้าใหญ่ของเมืองซากะ เป็ นศาลเจ้าชินโต
ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพที่ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปั จจุบนั มีผศู ้ รัทธาไปสักการะขอ
ความสําเร็ จด้านธุ รกิจการค้าด้วย ศาลนี้สร้างขึ้นในค .ศ. 168 เป็ นศาลเจ้าป ระจําตระกูล นาเบชิม่า ผูป้ กครอง
เมืองซากะในสมัยเอโดะ และที่นี่เป็ น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสําคัญในญี่ปุ่น อีกสองที่คือ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ
และศาลเจ้าคะซะมิ อิสระให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นํา้ คุจูคุชิม่า ” สถานที่แสดงสัตว์น้ าํ ที่อาศัยอยูร่ อบๆเกาะ ในอุทยาน
แห่งชาติไซไก ชมห้องจัดแสดงแมงกระพรุ นหลากหลายสายพันธุ์ เต่าทะเลขนาดยักษ์ โชว์ให้อาหารปลาในตู้
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คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน

คํ่า

ขนาดใหญ่ โชว์ปลาโลมา และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนําท่านล่องเรือ PEARL QUEEN ชมความงามของ
ท้องทะเล และหมู่เกาะต่างๆ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม NIKKO HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า

หมู่บ้านฮอลแลนด์ (Huis Ten Bosch) – ภูเขาอินาสะ (ropeway)

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “เฮ้ าส์ เทน บอช (Huis Ten Bosch)” หมู่บา้ นฮอลแลนด์จาํ ลองเพียงแห่งเดียวในประเทศ
ญี่ปุ่นสนุกสนานกับการเดินเที่ยวชมสวนดอกไม้นานาพันธ์ที่สลับสับเปลี่ยนกันตามฤดูกาลตลอดทั้งปี
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับสถาปั ตยกรรมของสิ่ งก่อสร้างภายในที่ลว้ นแล้วแต่เป็ นศิลปะดั้งเดิมของฮอลแลนด์
แต่สร้ างโดยช่างชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นเมืองฮอลแลนด์มาก่อนโดยวัสดุก่อสร้างบางส่ วนนําเข้าจากฮอลแลนด์
ชมพิพิธภัณฑ์ภายในเฮ้าส์ เทน บอช อาทิ Ornamental จัดแสดงเครื่ องแก้วและโคมไฟสวยๆมากมาย Porelain
Museum จัดแสดงเครื่ องถ้วยชาม และลายครามต่างๆ สนุกกับเครื่ องเล่นต่างๆ ภายในเฮ้าส์ เทน บอช
ชม Teddy Bear Kingdom พิพิธภัณฑ์ตุก๊ ตาหมีที่เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลก ชมเรื่ องราวต้นกําเนิด และ
วิวฒั นาการของตุก๊ ตาหมี Teddy Bear ซึ่ งรวบรวมตุก๊ ตาหมีในยุคต่างๆไว้มากมาย หรื อจะเลือกชมวิว Huis Ten
Bosch แบบพานอรามาจากตึกสู ง Domtoren ที่ถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในสวนแห่งนี้ ตื่นเต้นเร้าใจกับเครื่ อง
เล่นสุ ดยอดไฮเทคแห่งเดียวในโลก Grand Odyssey ชมภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ ร่ วมผจญภัยไปในอวกาศ
เสมือนท่านเป็ นนักแสดงเองโดยใช้รูปสแกนใบหน้าของท่านแบบสามมิติ หรื อสนุกสนานต่อที่
Horizon
Adventure ตื่นตากับเทคนิค และเอฟเฟค ตระการตามากมายราวกับอยูใ่ นเหตุการณ์จริ ง ชม “ภาพยนตร์
สามมิติ (3D)”ภาพเสมือนจริ งที่หาชมได้ยากใน Mysterious Escher สัมผัสประสบการณ์มหัศจรรย์
อันน่าตื่นเต้น ใน “ห้องกลกระจก ”ที่ถูกออกแบบมาอย่าง น่าทึ่ง ท้าทายความสามารถให้ท่านเดินหาทาง
ออกกันเองใน Magic Mirror Maze ผจญภัยไปกับเรื อเดินสมุทรของชาวฮอลแลนด์ ฝ่ าพายุคลื่นลม และเหล่า
โจรสลัดกลางมหาสมุทร ในแบบภาพยนตร์ สามมิติ หรื อเลือกหาของฝากในแบบ
Huis Ten Bosch
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านนัง่ กระเช้าขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว “ภูเขาอินาสะ ” บนความสู งกว่า 333 เมตร ที่มีชื่อเสี ยงกล่าวกันว่า
มีความสวยงามทั้งกลางวัน และกลางคืน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม INASAYAMA KANKO หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

สะพานแว่ นตา – พิพธิ ภัณฑ์ ระเบิดปรมาณู – สวนสั นติภาพ – สวนโกลฟเวอร์ – ช้ อปปิ้ งคาแนวซิตี้
(B/L/-)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “สะพานแว่ นตาแห่ งนางาซากิ (Meganabashi )” สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นที่แม่น้ าํ นาคาชิม่าในปี 1634
โดยพระของวัดโคฟุคุจิ ว่ากันว่าสะพานนี้เป็ นสะพานหินทรงโค้งที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น หากเดินด้านล่าง
ของสะพานท่านจะเห็นหิ นรู ปหัวใจ ที่กระจายกันอยูต่ ลอดแนวสะพานกว่า 20 ก้อนเลยทีเดียว อิสระให้ท่าน
เดินชมกันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ “พิพธิ ภัณฑ์ ระเบิดปรมาณู ”พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็ นสิ่ งเตือนใจให้ระลึกถึงความสู ญเสี ย
อันยิง่ ใหญ่ ในวันที่นางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง ในเหตุการณ์การถูกระเบิด
ปรมาณูลูกที่ 2 ในวันที่ 9 สิ งหาคม 1964 ภายในมีการจัดแสดง ซากชิ้นส่ วนสิ่ งของต่างๆ ภาพถ่ายอาคาร
บ้านเรื อนที่พงั ราบ ภาพผูค้ นล้มตาย หรื อผูท้ ี่รอดชีวติ แต่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี ต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “สวนสั นติภาพ ” (Peace Park) สร้างขึ้นเตือนใจให้ระลึกถึงประชาชนชาวนางาซากิ
ซึ่ งถูกระเบิดปรมาณู สมัยสงครามโลกครั้งที่สองให้ชนรุ่ นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
นําท่านชม “สวนโกลฟเวอร์ ” สถานที่รวบรวมอาคารในรู ปแบบยูโร -ญี่ปุ่น โดยเฉพาะบ้านของนายโธมัส
โกลฟเวอร์ ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั การค้าระหว่างประเทศขึ้น เมื่อปี
1859 ท่านสามารถชมวิวของเมือง และ
อ่าวได้อย่างชัดเจนจากสวนแห่งนี้
นําท่านเดินทางไปยัง “คาแนลซิตี้ ” ห้างสรรพสิ นค้าที่ถูกออกแบบขึ้นมา โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส
โดยมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครโดยการสร้างขึ้นมาเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําเป็ นเมือง เมืองหนึ่งที่รวบรวม
สิ่ งอํานวยความสะดวกทุกอย่างมาไว้ที่น้ ีไม่วา่ จะเป็ นโรงหนัง ห้างสรรพสิ นค้า ที่จดั แสดงนิทรรศการ
ร้านอาหาร ร้านราเม็ง สถานจัดแสดงแฟชัน่ เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมค่ าอาหาร)
นําท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม CENTRAZA HOTEL HAKATA หรือเทียบเท่า
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จากนั้น

กลางวัน

จากนั้น

จากนั้น

คํ่า

วันที่ห้า

ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

(B/-/-)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (กรุ ณาตรวจเช็คสิ่ งของและสั มภาระให้ เรียบร้ อย)
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน “สนามบินฟุกุโอกะ” เพือ่ เดินทางกลับสู่ เมืองไทย
11.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG649
14.55 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
*********************************************
หมายเหตุ
: รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน)
วันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
(มีเตียงเสริม)

08 – 12 มิ.ย. 59
22 – 26 มิ.ย. 59
รวมตั๋ว 46,900.- บาท 43,900.- บาท 43,900.- บาท
07 – 11 ก.ค. 59
14 – 18 ก.ค. 59
03 – 7 ส.ค. 59
18 – 22 ส.ค. 59 ไม่ รวมตั๋ว 29,900.- บาท 29,900.- บาท 29,900.- บาท
08 – 12 ก.ย. 59

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิม่

39,900.- บาท
8,000.- บาท
26,900.- บาท

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน ด ังกล่าว
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 35 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกบ ัตรโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ
ิ้
ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าตว๋ ั เครือ
่ งบิน ตามกําหนดการในใบแจ้งการชําระเงินเป็นหล ัก
3.3 ท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือชําระ 15 ว ันก่อนออกเดินทาง (ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์)
4. การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์ (ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์)
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป เก็บค่าใช ้จ่ายเบือ
้ งต ้น 5,000 บาท
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้ าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
4.6 ยกเว้นกรุป
๊ ทีอ
่ อกเดินทางชว
ั
จําทีน
่ ั่งกับสายการบินและค่ามัดจําทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา
หรือ ค่าท ัวร์ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.7 กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ น (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้อง และตรงตามกําหนดเวลา)
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
4.8 กรณีทท
ี่ า่ นมีความประสงค์จะยืน
่ วีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันทีท
่ างบริษัทฯ ได ้ดําเนินการออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว ถ ้าวีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครือ
่ งบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ราคาตั๋วเครือ
่ งบินในแต่ละกรุป
๊ )
4.9 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีร่ ะบุไว ้
้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
หมายเหตุ เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง
้
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1.ค่าตว๋ ั โดยสารเครือ
่ งบินไป-กล ับ (ตั๋วกรุ๊ป) ชัน
การเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบ
ั เครือ Star Alliance ได ้ 50% โดย
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เงือ
่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสาย
การบินเท่านัน
้ การเปลีย
่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม
่ ทีท
่ างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเรียกเก็บ
ตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ
่ อกตั๋ว
2.ค่าทีพ
่ ักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท
ี่ า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /
3 เตียง (Triple Room) ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข ้อจํากัดของห ้องพักและการวางรูปแบบของห ้องพักของ แต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให ้ท่านไม่ได ้ห ้องติดกันตามทีต
่ ้องการ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมล่วงหน ้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส
่ ถานทีเ่ ข ้าชมนัน
้ ๆ ปิ ดทํา
การ หรือ ปิ ดโดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า หรือ หากมีการล่าช ้า หรือ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให ้
ท่านไม่สามารถเข ้าชมสถานทีด
่ ังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มก
ี ารคืนเงินใดให ้แก่ทา่ น
4.เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่านํ้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งท่านละ 1
ใบ
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครือ
่ งบิน

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 35 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่านํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนือ
่ งจากสาเหตุตา่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการเปลีย
้ น
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
้ น
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นของ
เงินสกุลเยน

่ เข้าประเทศญีป
รายละเอียดเกีย
่ วก ับมาตรการยกเว้นวีซา
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย
(เอกสารทีจ
่ ะต้องใชใ้ นการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ั ้ ในประเทศ
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพํานั กระยะสน
ญีป
่ นไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต ้องยืน
่ เอกสารใน
ขัน
้ ตอนการตรวจเข ้าเมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข ้าประเทศญีป
่ น*
ุ่
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ น
ุ่
สงิ่ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ นได
ุ่
้
่ เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
(เชน
ื่ ทีอ
่ คนรู ้จัก โรงแรม และอืน
ชอ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ น
ุ่ (เชน
่ ๆ)
กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ น
ุ่

ํ หร ับกรณีการเข้าประเทศญีป
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป
่ ่น
ุ (สา
่ ่ นด้
ุ วยมาตรการยกเว้นวีซา
ื เดินทางต ้องมีอายุการใชงาน
้
1. หนังสอ
เหลือมากกว่า 6 เดือน ขึน
้ ไป นั บจากวันทีผ
่ ู ้โดยสารเดินทาง
ื เดินทาง (พาสพอร์ต) หมดอายุไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อความ
กรณีหนังสอ
ี หายไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สน
ิ้
เสย
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ
่ ะกระทําในประเทศญีป
่ นจะต
ุ่
้องไม่เป็ นสงิ่ ทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ าร
ั้
พํานักระยะสน
3. ในขัน
้ ตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานั กไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไ่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกสง่ ตัวกลับจากประเทศญีป
่ น
ุ่ มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้า
ประเทศ และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จ
ี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
2

2

หมายเหตุ โปรแกรมจัดทําขึน
้ สําหรับผู ้ทีป
่ ระสงค์เดินทางท่องเทีย
่ วเท่านั น
้ เนือ
่ งจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถ
รับผิดชอบ กรณีเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดเป็ นการ
ิ้ ไม่สามารถคืนได ้ไม่วา่ กรณีใด
ชําระขาดล่วงหน ้าก่อนออกเดินทางทัง้ สน

