กําหนดวันเดินทาง 29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค.61
วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG)
พบเจาหนาที่บริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สองของการเดินทาง
01.00 น.
08.00 น.

เที่ยง
บาย

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

(2) ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - เก็บสตรอเบอรรี่ - เบปปุ - บอน้ําแรจิโกกุ
เมกุริ - อาบน้ําแรออนเซ็น

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
คณะเดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นญี่ปุนเร็วกวาไทย 2 ชม)
นําทานผานพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู
ศาลเจาดาไซฟุเทมมังกู เปนศาลเจาในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุนเชื่อวาเปนศาลเจาที่ใหพรในเรื่องการศึกษาเลา
เรียน เนื่องจากศาลเจานี้สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับทานสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ
ผูเปนนักปราชญประจําราชสํานักในสมัยเฮอัน แตถูกใสรายจนถูกปลดออกจาก
ตํ า แหน ง และเนรเทศให ม ารั บ ราชการอยู ที่ ด าไซฟุ แต อ ยู ไ ด แ ค เพี ย ง 2 ป
ก็เสียชีวิต โดยศาลเจานี้สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1448 ปจจุบันผูคนมักมากราบไหว
ฝากเนื้อฝากตัวกับศาลเจาแหงนี้ โดยเฉพาะชวงเทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรใหฉลาดและมีสติปญญาดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู สวนผลไม ใหทานเพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอรรี่ญี่ปุนสดๆ อรอ ย หวานจากตน ซึ่ง
ไดรับการดูแลอยางดี ไมใสสารเรงสี เรงโต เรงความหวาน นําทานเดินทางสู จิโกกุ เมกุริ คือบอ น้ําพุรอ น
ธรรมชาติที่เกิ ดขึ้น จากการระเบิ ดของภู เขาไฟ ประกอบด วยแรธาตุ ที่
เขมขน เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม เปนตน และ
มีความรอนเกินที่จะลงอาบได มีลักษณะแตกตางที่กันไปในเมืองเบปปุ
ทั้งหมด 8 บอ จึงตั้งชื่อใหดูนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น ซึ่งก็ไดผล
กลายเปนแหลงทองเที่ยวทําเงินของเมืองเบปปุ นอกจากสปา ออนเซ็นและโรงอาบน้ําที่มีอยูทั่วเมืองเบปปุ

ค่ํา

โดยปกติแลวแหลงน้ํารอนที่ถือวาเปนบอน้ําแรธรรมชาติไดนั้น จะตองมีอุณหภูมิของน้ําไมต่ํากวา 25 องศา
เซลเซียส และมีแรธาตุอยางนอย 1 ใน 19 ชนิด ซึ่งแหลงน้ํารอนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานนี้เยอะ บอน้ํา
รอนทั้ง 8บอนี้ ทุกบอไมสามารถลงไปแชได เพราะมีแรธาตุตางๆ อยูเขมขน และที่สําคัญมันรอนมาก ถาลง
ไปแช อ าจจะสุ ก ได โดยจะนํ า ท า นชมบ อ ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วนิ ย มไปชมมากที่ สุ ด คื อ ยู มิ จิ โ กกุ (Umi
Jigoku) หรือบอทะเลเดือด (Sea Hell) เปนบอที่มีความสวยงามดูเปนนรกนอยกวาแหงอื่น จัดภูมิทัศนไดรม
รื่น นาเดินดวยไมดัด บริเวณตั้งแตทางเขาเห็น ควันขาวพวยพุงแทรกกอ นหิน ใหญ ขึ้นมาเสียงดังฟูๆๆ อยู
ตลอดเวลา เมื่อเดินเขาไปใกลๆ จะรูสึกไดถึงความรอ นที่พุงขึ้นมาจากใตธรณี กอ นที่จะเขาไปชมบอ ทะเล
เดือด สามารถแวะชมสระบัวกอนได ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญมาก ยูมิ จิโกกุ เปนบอน้ํารอนสีฟาเหมือน
น้ําทะเล ดวยความลึก 150 เมตร กําเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปกอน มีสวนประกอบ
ของแรโคบอลต (Cobalt) ควัน สี ขาวพวยพุ งขึ้ น มารอบๆ บอ ตลอดเวลา อุณ หภู มิ ของน้ํ าสู งถึ ง 98 องศา
เซลเซี ย ส สามารถต ม ไข ให สุ ก ได บ อ นี้ แม น้ํ าจะร อ นเกิ น กวาจะลงไปแช ไ ด แต ก็ มี ผ งน้ํ าแร (MagumaOnsen) วางจําหนายในรานขายของที่ระลึก ใหนําไปละลายน้ําอาบเองที่บานได สรรพคุณทําใหผิวพรรณ
เปลงปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได กอนออกมาอยาลืมไปนั่งแชเทาในบอน้ํารอนใตศาลา (ออนเซ็นเทา) จะทํา
ใหรูสึกสบายเทา และมีแรงเดินเที่ยวตอไป ซึ่งใหบริการแกนักทองเที่ยวฟรี จะนั่งแชนานเทาใดก็ได
รับ ประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิส ระใหท านได ผอนคลายกับ การแช น้ําแร
ธรรมชาติ เชื่อวาแชกันแลวจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตไดดีขึ้น
นําทานเขาสูที่พัก BEPPU HAMMOND HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(3) หมูบานยูฟูอิน - เมืองนางาซากิ - อะตอมมิค บอมบ - สวนสันติภาพ
นางาซากิ - นั่งกระเชาขึ้นภูเขาอินาสะ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู หมูบา นยูฟูอิน เปนหมูบานเล็กๆ ที่ตั้งอยูบนที่ราบกลางหุบเขาของจังหวัดโออิตะ บนเกาะ
คิวชู และอยูไมไกลจากเมืองฟุกุโอกะและเมืองเปปปุมากนัก ซึ่งหมูบานแหงนี้ถือได
วาเปนจุดหมายปลายทาง อีกแหงหนึ่งบนเกาะคิวชูที่นักทองเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยือน
อยูเสมอ เพราะนอกจากจะขึ้ น ชื่ อ ในเรื่อ งของจุ ด ชมมใบไม เปลี่ ยนสีย อดนิ ย ม ณ
ทะเลสาบกินริน และมีออนเซ็นชื่อดังแลว ที่นี่ยังมีความงามของวิวทิวทัศนที่มีเสนหแตกตางกันอยางเดนชัด
ทั้ง 4 ฤดูกาล นอกจากนี้ยูฟูอินยังเปนหมูบานตนแบบ OTOP ของญี่ปุนอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู นางาซากิ จัดแสดงและรวบรวมขอมูลเหตุการณ ซากชิ้นสวนสิ่งของตางๆ โดยเรียงลําดับ
เหตุก ารณ ตั้ งแต กอ นระเบิด ปรมาณู ล ง จนถึงวิน าที แห งความหายนะ ซึ่งมีห ลักฐานที่ถู กวีดีโอบั น ทึก ไว
ภาพถายอาคารบานเรือนที่พังยับเยิน ภาพผูคนลมตาย หรือผูที่รอดชีวิตแตตองทนทุกขทรมานจากสารกัมต
ภาพรังสี เปนโรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่คอยๆคราชีวิตผูคนเหลานั้นไปอีกจํานวนมาก

ค่ํา

ชมสวนสันติภาพนางาซากิ ถูกจัดสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อวา Fat man เมื่อวันที่
9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ ทํ าลายเกือ บทั้งเมื อ งและยังฆ าสิ่ งมี ชีวิต ไปมากกว า
80,000 คน ในสวนแหง นี้มีรูปปนเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ดานหลัง
ของสวนจะมีเสาสีดําที่เปนตัวชี้ตําแหนงจุดศูนยกลางของระเบิดปรมาณู และมี
รายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นดวย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นดวย นําทาน
เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งกระเชาขึ้นภูเขาอินาซะ เปนภูเขาสูง 333 เมตรที่อยูใกลกับตัวเมืองนางาซากิ ที่จุดชมวิว
สูงสุดของภูเขาจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามของเมือง และยิ่งวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืน
ที่สวยที่สุดในญี่ปุนดวย (อีก 2 แหงคือภูเขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภูเขาร็อคโกะ Rokko) ที่ยอดสูงสุดของ
ภูเขาสามารถขึ้นไปไดโดยกระเชาไฟฟา หรือรถบัส โดยจะมีเสาสงสัญญาณมากมายรวมทั้งรานอาหารดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

กลางวัน
บาย

(4) สวนโกลเฟอร - HUIS TEN BOSCH - เมืองฟุกุโอกะ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม สวนดอกไมของโกลเฟอร ถูกดัดแปลงมาจากที่อยูอาศัยของพอคาชาวตะวันตกเกา(เจาของเดิมชื่อ
Thomas Glover จากประเทศอังกฤษ) โดยจัดทําขึ้นมาเปนรูปแบบของสวนกึ่งพิพิธภัณฑในพื้นที่แบบเปด โลง
โดยกลุมอาคารเหลานี้สรางขึ้นตั้งแตยุคที่ญี่ปุนเพิ่งเปดประเทศใหมๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ภายในสวนโก
เวอรประกอบไปดวย สวนแบบตะวันตก และอาคารที่มีสถาปตยกรรมแบบยุค 1900 อีกประมาณ 2-3 หลัง และ
เนื่องจากสวนแหงนี้ตั้งอยูบนเนินเขา ทําใหสามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองนางาซากิ(Nagasaki) แบบกวางได
เลย นําทานเดินทางสู สวนสนุกเฮาเทนบอช หรือที่คนไทยชอบเรียกวาหมูบานฮอลแลนด เปน สวนสนุกขนาด
มหึมาอยูใกลเมืองซาเซโบ จังหวัดนางาซากิ ถูกสรางขึ้นมาตามสถาปตยกรรมแบบ
เมืองแถบยุโรป โดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนด เชน คลอง ทาน้ํา สวน บานเรือน
อาคารตางๆ และกังหันลม โดยจะสลับปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตางๆ เชน ฤดู
ใบไมผลิจะมีเทศกาลดอกทิวลิป และ งานดอกไมไฟชวงหนารอน และยังมีโรงแรม รานอาหารหลายแหงทั้ง
ภายในสวนสนุกและขางๆสวนสนุก และวากันวามีดอกไมมากถึง 3 แสนดอกและตนไมอีกกวา 4 แสนตน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย(ไมรวมคาบริการ)
สวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบงออกเป น 2 โซนใหญ ๆ คือ โซนที่เขาไดฟรี กับโซนของดานในสวนสนุ กที่
จะตองซื้อบัตรเขาชมกอน โดยดานในจะแบงออกเปนโซนตางๆอีก 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art
Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมตางๆที่นาสนใจเชน พิพิธภัณฑหมีเท็ดดี้,
โรงภาพยนตรแบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑศิลปะ, รองเรือไปตามคลองที่ยาวกวา 6 กิโลเมตรชมเมือง
สไตลยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และรองเรือโจรสลัดของการตูนดัง One Piece จากนั้น นําทานเดินทางกลับสู
เมืองฟุกุโอกะ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

บาย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู ลานสกี TENZAN ลานสกีที่มีเครื่องทําหิมะ ที่นี่สามารถเลนไดทั้งเลื่อนหิมะ สกีและสโนวบอรด
ทั้งยังมีสถานที่ เชาอุปกรณ ทานสามารถเพลิดเพลินไดโดยไมต องเตรียม
อุปกรณมาได การเดินทางก็ สะดวกสบายเพราะตั้งอยูหางจากตังเมืองซากะ
เพียง 40 นาที (ไมรวมคาเชาชุดเลนสกี และอุปกรณเลนสกี เชน ลองแพหิมะ
, สโนวบอรด, สกี เปนตน) จากนั้น นําทานเดินทางสู โทสุเอาทเลท เอาท
เลท ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู ทานจะไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม หลากหลาย
ชนิ ด จากทั่ ว โลก เช น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA,
LEVI’S และรานคาแฟชั่นนําอีกมากมายของคนทุกวัย
นําทานเดินทางสู ยานเท็นจิน ถือเปนถนนสายหลักที่ตั้งอยูใจกลางเมืองฟุกุโอกะ นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้งของ
สถานีรถบัส สถานีรถไฟฟาทั้ง บนดินและใตดิน รวมทั้งยังมีถนนชอปปงใตดินเสนยาวตั้งแตเหนือจรดใต
ซึ่งเชื่อมทางเขาสถานีรถไฟใตดินทั้งสองสายของเมือง จึงไมแปลกหากที่นี่คือยานชอปปงที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของเมื อ งฟุ กุโอกะ ที่มี ทั้งศูนยการคา ห างสรรพสิ นคา รานรวงมากมาย นอกจากนี้ก็ ยังมีรานกาแฟ และ
รานอาหารหลากหลายสไตลไวคอยบริการ นําทานเดินทางสู คาแนลซิตี้ ฮากาตะเปนแหลงชอปปงขนาด
ใหญที่ตั้งอยูใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และรายลอมไปดวยแมน้ําลําคลอง ภายใน
มีร านค ามากมาย โดยเฉพาะสิ น ค าแบรนด เนม รวมไปถึ งภั ต ตาคาร โรง
ภาพยนตร โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนี้ในชวงเทศกาลตางๆ ก็จะมีการ
ประดับไฟดูสวยงาม ดังนั้นจึงมีนักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปเพื่อเปนที่ระลึก
อยูเสมอ เปนที่สวยงาม ที่สําคัญที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑราเมงที่ไดรับความนิยมจากนักชิมทั่วทิศเปนอยางมาก
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอธัยศัย
จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา
11.40 น.
15.40 น.

(5) ลานสกี TENZAN - โทสุ เอาทเล็ต - ยานเท็นจิน - คาแนลซิตี้

(6) สนามบินฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นําทานสู สนามบินฟุกุโอกะ
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 649
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

กําหนดวันเดินทาง 29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค.61
อัตราคาบริการ
รวมตั๋วเครื่องบิน
ไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ผูใหญ และ เด็กอายุต่ํากวา 12 ปพักเสริมเตียง
63,700.- บาท
41,700.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ปพักไมเสริมเตียง พักกับผูใหญ 2 ทาน
61,700.- บาท
39,700.- บาท
หองพักเดี่ยว เพิ่มทานละ
11,700บาท
*** ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหวางประเทศ ลด 22,000 บาท ***
*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 25 ทานขึ้นไป ***
*** กรณีผูเดินทางในคณะมีไมถึง 25 ทาน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไมมีแถมกระเปาเดินทางใหคะ ***

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ
 คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท.
 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 เม.ย.59 และทานตองชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครือ่ งดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด คาทําหนังสือเดินทางฯลฯ
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 คาวีซาเขาประเทศ ญี่ปุน ** เนื่องจากตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุนไดทําการยกเวนวีซาทองเที่ยวสําหรับ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่ เขาไปทองเที่ยวไมเกิน 15 วัน
** สําหรับบุคลที่ถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย **

• กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย 1 เดือน ดังนั้นตอง
เปลี่ยนเปนหนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน
• ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถยื่นวีซาได (ระยะเวลาในการ
พิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต)
• พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมต่ํากวา 6 เดือน (กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกา ใหแนบ
มาดวย)
• รูปถายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุดครุย, หรือใสชุดราชการ, ไม
ยิ้ม, พื้นหลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปนภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)
• สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน
• กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรที่ทํางาน / ที่อยู เพื่อใชในการยื่นขอวีซา
• กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, (ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร
• สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถามี)
• หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา) ถายทุกหนาตั้งแตหนาแรก – หนาปจจุบัน
• กรณีใชเอกสารเปน BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให ไมสามารถนํามาใชยื่นวีซาได
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น)
1.กรณีที่เปนพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2.กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ และชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย
3.กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือ ชี้แจงตอสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)กรณีขาราชการ
ตอ งใช ห นั งสื อ รับ รองการทํ างานจากหน ว ยงานนั้ น ๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไมส ามารถใช สําเนาบั ต ร
ขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน ***
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
• กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอ 1 ทาน
• กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท ตอ 1 ทาน
สําหรับชวงเทศกาล ปใหม , สงกรานต , และวันหยุดยาว
• กรณีที่ลูกคาพักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบตั้งแตทําการจอง หากลูกคามีความจําเปนตองออกตั๋ว
เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น
• คาทัวรสวนที่เหลือบริษัทฯจะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ หรือกอนออกตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมคืนมัดจํา

• ทางบริษัทฯตองออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
• กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนากอน 45 วัน จะไมเก็บคามัดจํา
• กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
• กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของอัตราคาบริการทั้งหมด
• กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
• หากทําการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแลว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทงั้ หมด
หมายเหตุ
 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนนั้น และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุนได 15 วัน (หากผูยื่นประสงคจะพํานักใน
ประเทศญี่ปุนเกิน15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอื่นๆ จะตองยื่นขอวีซาตามปรกติ)
 การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยนี้ เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศญี่ปุนกับประเทศ
ไทย
 ผูที่จะเขาประเทศไดนั้น จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได
(เชนเดียวกับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการ
เขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จําเปน เชน ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
 จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต เปนตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทที่จะไมรับผิดชอบ
หากท านถูกปฎิเสธการเขาหรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติ การเดินทางทอ งเที่ ยวกับ คณะจะใช
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหาม
นําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว
บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ทางสถาน
ฑูต งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ เนื่องจาก
การทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ใน
กรณี ที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้ นที่ทางทั วรจัดให ยกเวน จะตกลงกันเปน กรณี บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดย
ที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 10 วัน

