
 
  

 
 
 

 
รหสัโปรแกรม : 18379 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 

วนัเดินทาง 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

บริการอาหาร 
 

โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
 

กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) 
นัดเวลา 22.00 น.  เดินทางโดย TG 648 (01:00-08:10) 

มีบริการบนเครือ่ง 
 

- 

วนัท่ีสอง 

 

กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – ตลาดเช้าโยบูโกะ – หมู่บ้านโอคาวาจิ 
ศาลเจ้าทาเคโอะ – ชม Light Up ภายในสวนมิฟเุนะยามะ 

--  /  --  / ค า่ 
CENTRAL TAKEO 

HOTEL (Onsen) 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 

 

ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – ย่านฮิเซน ฮามาชูก ุ– นางาซากิ 
พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ – ชมไนทวิ์วภเูขาอินาซะ 

 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
DORMY INN 

NAGASAKI HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 

 

ท่าเรอืชิมาบาระ – เรอืเฟอรร่ี์ข้ามทะเลอาริอาเกะ – ท่าเรอืคมุาโมโต้ 
ภเูขาไฟอะโซ่ – เบปปุ ออนเซน – บ่อทะเลเดือด – บ่อนรก 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
KAMENOI BEPPU 
HOTEL (Onsen) 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 

 

หมู่บ้านยูฟอิูน – ทะเลสาบคินริน – ถนนยูโนะสึโบะ – ยูฟอิูนฟลอรลั 
โทซุ พรีเมียม เอ้าทเ์ลท – ฟกุโุอกะ 

 

เช้า / กลางวนั / ค า่ 
MONTE HERMANA 

FUKUOKA HTL 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก 

 

ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ห้างสรรพสินค้า คาแนล ซิต้ี ฮากาตะ 
ช้อปป้ิงย่านเทนจิน  

 

เช้า   /  --  /  -- 
 

MONTE HERMANA 
FUKUOKA HTL 

หรือเทียบเท่า 



 
  

วนัท่ีเจด็ 

 

ฟกุโุอกะ (เกาะคิวชู) – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
เดินทางกลบัโดย  TG 649  (11:40-15:40) 
 

เช้า  /  --  /  --  
มีบริการบนเครือ่ง 

- 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
 

 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ C โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ รอให้การต้อนรบั พร้อมแจกเอกสารในการ
เดนิทางและอ านวยความสะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

06 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 54,990 53,990 51,990 12,900 

06 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 52,990 51,990 49,990 12,900 

18 – 24 มนีาคม 2563 55,990 54,990 52,990 12,900 

02 – 08 เมษายน 2563 56,990 55,990 53,990 12,900 

17 – 23 เมษายน 2563 55,990 54,990 52,990 12,900 

29 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2563 52,990 51,990 49,990 12,900 

02 – 08 กรกฎาคม 2563 54,990 53,990 51,990 12,900 

23 – 29 กรกฎาคม 2563 54,990 53,990 51,990 12,900 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
  

วนัท่ีสองของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – ฟกุโุอกะ – ตลาดเช้าโยบโูกะ – หมู่บา้นโอคาวาจิ 
   ศาลเจ้าทาเคโอะ – ชม Light Up ภายในสวนมิฟเุนะยามะ 
  

 01.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 648 
 08.10 น. ถงึ สนามบินฟกุโุอกะ เกาะคิวชู ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชม.)  
 09.30 น. เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัซากะ (Saga) เป็นจงัหวดัเล็กๆ บนเกาะควิชูที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของ

เครื่องปั้นดนิเผา โดยเฉพาะจากเมอืงอารติะ (Arita) และอุทยานประวตัศิาสตร์ทีย่้อนหลงัไปจนถึงยุค    
ยาโยอ ิ(Yayoi) หรอืประมาณ 300 ปีกอ่นครสิกาล  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

  แลว้น าท่านไปยงั ตลาดเช้าโยบูโกะ (Yobuko Morning Market) ตลาดแห่งนี้มอีายุกว่า 130 ปี ตัง้อยู่
ทางทิศตะวันออกของท่าเรือโยบูโกะ  มีความยาว
ประมาณ 200 เมตร เตม็ไปดว้ยแผงขายอาหารทะเลสด  
อาหารแปรรูป ผัก และดอกไม้ให้เลือกซื้อกันอย่าง
เพลิดเพลินเลยทีเดียว ถือเป็นหนึ่งในตลาดเช้าที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น โดยตลาดเช้าอกี 2 แห่ง ได้แก่ 
ตลาดเมอืงวาจิมะ และตลาดทาคายาม่า ในจงัหวดักฟุิ 
และของขึน้ชือ่ของจงัหวดัซากะ นัน่กค็อื ซาชิมิปลาหมึก
ตวัใส “Saga Squid” ทา่นสามารถซือ้อาหารทะเล และใหท้างรา้นยา่งเสริฟ์แบบรอ้น ๆ ไดเ้ลย  

กลางวนั           อิสระให้ท่านทานอาหารกลางวนั ภายในตลาดเช้าโยบโูกะ  
 

 บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอาริตะ (Arita) เป็นชื่อของเมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของจงัหวดัซากะ 
เมอืงแห่งนี้นับว่าเป็นอนัดบัต้น ๆ ด้านเครื่องปั้นดินเผา โดยเฉพาะเครื่องเคลือบดินเผา(Porcelain) 
เรยีกว่า อาริตะ-ยากิ (Arita-yaki) ทีเ่ป็นเสมอืนเอกลกัษณ์ของเครื่องปั้นดนิเผาของเมอืงนี้ โดยเฉพาะ
สถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืงจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งปัน้ดนิเผาอยา่งแน่นอน  

  แล้วน าท่านชม หมู่บ้านโอคาวาจิ (Okawachiyama) 
เป็นบริเวณที่รอบล้อมไปด้วยภูเขา ภายในหมู่บ้านมี
ปล่องไฟเก่าๆ และเตาเผากว่า 30 เตา ซึ่งบ่งบอกถึง
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัเก่าแก่กว่า 350 ปีทีย่งัดู
เหมอืนมชีวีติอยู่ ณ ปัจจุบนั หน่วยงานทางวฒันธรรมได้
บนัทกึเรื่องราวของวฒันธรรมและประเพณีเป็น “มรดก
ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่ น ”  ใน เดือน เม .ย . ปี  2016 
ประวตัศิาสตร์และภาพทวิทศัน์ของภูเขาโอคาวาจไิดถู้ก
บันทึกใน “ถ่ินก าเนิดของเคร่ืองกระเบื้องและการ
เดินทางของเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีแบ่งบานอย่างดงาม
ด้วยความสามารถและความส าเร็จแห่งฮิเซ็น” 
นอกจากนี้ยงัมรีา้นทีไ่ดร้บัการแนะน าจากมชิลนิกรนีไกด์ 
เวบ็ไซต์ทีไ่ดร้บัการลงคะแนนใหว้่า โอคาวาจยิามะไดร้บั
สองดาวซึง่หมายถงึเป็นสถานที ่“ท่ีควรค่าแก่การไปเย่ียมเยือน” 



 
  

 เยน็ น าทา่นเดนิทางไปยงั เมืองทาเคโอะ (Takeo) เป็นเมอืง
ทีม่ปีระวตัศิาสตรเ์ก่าแก่เกีย่วกบับ่อน ้าพุรอ้นกว่า 1,300 
ปี โดยมีบุคคลส าคญัในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่ นหลาย
ท่านเคยมาเยือนที่นี่ กระทัง่ปัจจุบันยงัอบอวลไปด้วย
กลิน่อายแห่งวฒันธรรมโบราณ ทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่
อาณาบรเิวณเมอืงแหง่นี้ ผา่นบ่อน ้าพรุอ้นมากมาย  

  เช้านี้ เดินทางสู่ ศาลเจ้าทาเคโอะ (Takeo Shrine) 
เรยีกอกีชื่อว่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาล
เจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้  เมื่อเดินผ่านป่าไผ่ซึ่งอยู่
ด้านหลังของตัวศาลเจ้าทาเคโอะไป จะพบกับต้นสน
การบูรขนาดใหญ่ซึง่มยีนืหยดัมานานกว่า 3,000 ปี พลงั
อนัสงูส่งลกึล ้า จนท าใหน่้าเกรงขาม  มอีายุถงึ 3,000 ปี 
ซึง่ถอืไดว้่าเป็นตน้ไมศ้กัดิส์ทิธิ ์ของศาลเจา้แหง่นี้เลยกว็่า
ได ้เนื่องจากเป็นตน้ไม ้2 ตน้ทีม่รีากทีเ่ชื่อมตดิกนั จงึท า
ให้มผีู้คนมาบูชาขอพรในเรื่องต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องความรกั คู่ครอง ธุรกจิ โชคลาภนอกจากนี้ ว่า
กนัว่าหากน ากระดิง่มาผูกทีบ่รเิวณเชอืกทีค่ล้องระหว่าง
ตน้ไมท้ัง้สองตน้แลว้จะยิง่ท าใหม้โีอกาสสมหวงัมากยิง่ขึน้
อกีดว้ย ปัจจุบนัมผีูม้าคลอ้งกระดิง่กว่า 1 หมืน่อนัต่อปี   

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  บริการท่านด้วย อาหารชุดญ่ีปุ่ น  
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม CENTRAL TAKEO ONSEN  หรือเทียบเท่า 
 

 19.00 น. น าท่านชม สวนมิฟุเนะยามะ (Mifuneyama Rakuen) 
สวนแห่งนี้สรา้งโดยนาเบชมิะ ชเิงโยชเิจ้าผูค้รองแคว้น
ซากะได้ใชเ้วลาลงทุนลงแรงประมาณ 3 ปี เพื่อสรา้งบา้  
นพกัตากอากาศแห่งนี้ข ึน้มา และยงัมอีาซาเลยีอกีกว่า 
20,000 ต้น และในฤดูใบไมร้่วงจะได้เหน็ใบไมเ้ปลี่ยนสี
อนังดงามสะท้อนกบัพื้นน ้าโดยมีหน้าผามิฟุเนะยามะ
เป็นฉากหลงั  

    นอกจากน้ีในทุกค า่คืนจะมีการจดัแสงไฟ Light Up สดุตระการตาภายในสวนให้ได้ชมอีกด้วย 
  แล้วน าท่านกลบัท่ีพกั อิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 

 



 
  

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – ย่านฮิเซน ฮามาชกู ุ– นางาซากิ 
   พิพิธภณัฑป์รมาณู – สวนสนัติภาพ – ชมไนทวิ์วภเูขาอินาซะ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านเดินทางไปยงั ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1688      

ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชนิโต และยงัเป็น
ศาลเจา้อนิารทิีใ่หญ่และส าคญัเป็นอนัดบั 3 ของญีปุ่่ นอกี
ด้วย โดยศาลเจ้าแห่งนี่ได้เป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลนา
เบะชิมะ (Nabeshima clan) เจ้าผู้ปกครองเมืองซากะ    
ในสมยัเอโดะอกีต่างหาก โดยศาลเจา้แหง่นี้เป็นทีป่ระทบั
ของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากมกัจะนิยม
มาสกัการะขอพรเพือ่ใหท้ัง้การเกบ็เกีย่วพชืผลทางการเกษตรและธุรกจิต่างๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็    

  แล้วน าท่านเดินทางไปยงั ย่านฮิเซน ฮามาชูก ุ(Hizen Hamashuku) เป็นย่านที่มแีต่อาคารประวตัิ   
ศาสาตร์ตัง้เรียงรายอยู่บริเวณปากแม่น ้ าฮามากาว่า 
ในช่วงยุคสมยัเอโดะที่แห่งนี้ เคยเป็นที่พกัแรมส าหรับ
ผูค้นทีเ่ดนิทางดว้ยเสน้นางาซาก ิไกโดะ ดงันัน้เสน้ทางนี้
จงึเป็นเสน้ทางทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืง และท าใหย้า่นนี้รูจ้กั
กันในอีกชื่อหนึ่งว่า ซะคะงุระ โดริ (Sakagura Dori)  
ซึง่มคีวามหมายว่าถนนแห่งโรงกลัน่เหลา้ บนถนนสายนี้
มโีรงกลัน่เหลา้อยู ่2 แหง่ ใหท้า่นเราสามารถทดลองชมิและหาซือ้สาเกหรอืเหลา้ญีปุ่่ นกนัได้อกีดว้ย 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดันางาซากิ ถอืเป็นเมอืงท่าส าคญัของญีปุ่่ น จงึรบัเอาวฒันธรรมจากยุโรปและ

จนีมาผสมผสานเอาไว ้จนเกดิเป็นชมุชนชาวต่างชาตติ่าง ๆ เชน่ ไชน่าทาวน์ หรอืบา้นพกัชาวตะวนัตก  
  แลว้น าทา่นชม พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) ภายในได้

เกบ็รวบรวมเหตุการณ์เศรา้ ๆ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่
2 ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง ๆ ทัง้ยังมี
เรยีงล าดบัเหตุการณ์ตัง้แต่ก่อนระเบดิปรมาณูลง จนถงึ
วินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคาร
บา้นเรอืนทีพ่งัยบัเยนิ ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติ
แต่ต้องทนทุกขท์รมานจากสารกมัตภาพรงัส ีเป็นโรคลูคี
เมยี (มะเรง็เมด็เลอืดขาว) ทีค่อ่ย ๆ ครา่ชวีติผูค้นเหล่านัน้
ไปอีกจ านวนมากมาจัดแสดงไว้ให้คนที่สนใจจะรบัรู้ถึง
ขอ้มูลทีท่ าใหเ้กดิความเปลี่ยนแปลงของเมอืงทีส่่งผลไป
ทัว่ทัง้ญี่ปุ่ น  เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เ ป็นสิ่ง
เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่  



 
  

  แล้วน าท่านชม สวนสนัติภาพนางาซากิ (Nagasaki 
Peace Park) ในการก่อตัง้สวนสันติภาพแห่งนี้  ถูก
จดัสรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึเหตุการณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ ื่อ
ว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ท าลาย
เกอืบทัง้เมอืงและยงัฆ่าสิง่มชีวีติไปมากกว่า 80,000 คน 
ภายในสวนแหง่นี้มรีปูปัน้เกีย่วกบัสนัตภิาพมากมาย โดย
ที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสดี าที่เป็นตัวชี้ต าแหน่งจุด
ศนูยก์ลางของระเบดิปรมาณู และมรีายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย  

 เยน็  แลว้น าท่านสู่ จุดชมวิวบนภเูขาอินาซะ (Inasayama) 
โดยภูเขาแห่งนี้มคีวามสูงอยู่ที ่333 เมตร ซึ่งถอืว่าเป็น
ชมวิวที่สูงสุดของตัวเมืองนางาซากิ จึงท าให้เป็นจุดที่
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของเมอืงนางาซากไิด้ดงีามทีสุ่ด
แล้ว ยิง่กลางคนืนี่บอกเลยว่าดงัมาก ๆ เพราะถงึขนาด
ติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่ นเลย
ทเีดยีว ซึง่ชาวญีปุ่่ นเรยีกกนัว่า ยาเคอิ (Yakeio) โดยจะ
มอีกี 2 แหง่นัน่คอื ภเูขาฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด และภเูขารอ็คโกะ ทีเ่มอืงโกเบ  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม DORMY INN NAGASAKI  หรือเทียบเท่า 

  หลังจากเข้าที่พักแล้ว ท่านสามารถเดินเท้าจากโรงแรมที่พักไปยัง ชินชิ ไชน่าทาวน์ (Shinchi 
Chinatown) เป็นย่านการค้าชื่อดังที่ตัง้อยู่ภายในตัว
เมอืงนางาซากใินจงัหวดันางาซาก ินบัเป็น 1 ใน 3 ไชน่า
ทาวน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น  และไชน่าทาวน์แห่งนี้ยงัเป็น
ไชน่าทาวน์ทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย โดยถกูสรา้งขึน้
ชว่งตน้ของศตวรรษที ่17 ซึง่ในชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลา
ที่ญี่ปุ่ นก าลังใช้นโยบายปิดประเทศ มีเพียงนางาซากิ
เมืองเดียวเท่านัน้ที่อนุญาตให้ท าการค้าได้ ท่านจะได้
สมัผสักบัความเป็นจนีแบบเตม็ตวั ตอ้งมาชมิอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกอยูม่ากมายในยา่นนี้ รา้นอาหาร รา้นขนม  

 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ท่าเรือชิมาบาระ – เรือเฟอรร่ี์ข้ามฟาก – ท่าเรือคมุาโมโต้ 
   ภเูขาไฟอะโซ่ – เบปป ุออนเซน – บอ่ทะเลเดือด – บอ่นรก 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านสู่ ท่าเรือชิมาบาระ เพื่อเดินทางโดย        

เรือเฟอร์ร่ีข้ามทะเลอาริอาเกะ สู่ ท่าเรือคุมาโมโต้  
ซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณแหลมชมิาบาระ (Shimabara Hanto) 
เป็นแหล่งบ่อน ้าพุร้อนและที่ปีนเขาที่มชีื่อเสยีง อยู่ทาง
ตะวนัออกของจงัหวดันางาซาก ิเกดิขึน้เองตามธรรมชาติ
จากการระเบิดของภูเขาไฟอนัเซนหลายครัง้ โดยครัง้
หลงัสดุเกดิขึน้ประมาณปี ค.ศ.1990 ไดค้ล่าชวีติชาวบา้นและท าความเสยีหายต่อสาธารณูปโภคต่าง ๆ  



 
  

  แล้วน าท่านเดนิทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ (Kumamoto) เมอืงซึ่งเป็นทีต่ัง้ส าคญัด้านยุทธศาสตร์ทางดา้น
การปกครองสมยัอดตีของเกาะควิช ูและเป็นบา้นเกดิของเจา้หมคีมุะมงอกีดว้ย  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่ขต วนอทุยานแห่งชาติอะโซ่-คจู ุเพือ่ชม ภเูขาไฟอะโซะ (Mt. Aso) ภเูขาไฟทีย่งัไม่

ดับสนิท ซึ่งมีพื้นที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก     
18 กิโลเมตร จากด้านทิศเหนือสู่ทิศใต้มีความยาว 24 
กโิลเมตร ปากปล่องของเมา้ท์อะโซ่มเีสน้รอบวงยาวถึง 
128 กโิลเมตร ท าให้เม้าท์อะโซ่ถูกจดัให้เป็นภูเขาไฟที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก น าท่านนัง่กระเชา้ขึน้สู่ยอดเขา (ขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศและแรงดนัของภูเขาไฟ) ท่านจะได้ชม
ปากปล่องที่เบื้องล่างเป็นน ้ าก ามะถันสีมรกตที่แลดู
เหมอืนทะเลสาบสงบนิ่งทา่มกลางหบุเขา พรอ้มควนัไอพวยพุง่ใหรู้ส้กึว่าเมา้ทอ์ะโซ่นี้ยงัไมห่ลบัสนิท 

 เยน็ น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเบปป ุ(Beppu) แหล่งออนเซนที่
มชีื่อเสยีงล าดบัต้น ๆ ของญี่ปุ่ น ซึ่งจุดท่องเทีย่วส าคญั
ของเมอืงนี้ นัน่กค็อื แหล่งบ่อน ้าพุรอ้น ทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิโดยลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามสขีองน ้าทีอ่ยู่
ในบ่อนัน้ ๆ เราจะน าทา่นชมไฮไลทข์องเมอืงนี้ คอื  Umi 
Jigoku หรอื “ทะเลนรก” แหล่งน ้าพุรอ้นทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
เมืองเบปปุ  ซึ่งที่มีความลึกถึง 120 เมตร จนท าให้
มองเหน็น ้าเป็นสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเลและมคีวามรอ้นสงูถงึ 
98 องศาเซลเซยีส จากนัน้น าทา่นชม Chinoike Jigoku 
หรือ “ทะเลเลือด”  น ้ าพุร้อนสีแดง ที่เกิดจากความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาต ิทีน่ ้าแร่ใสบรสิุทธิร์วมตวักบัแร่
ธาตุต่างๆ ภายในบ่อท าใหน้ ้าพรุอ้นแหง่นี้กลายเป็นสแีดง  

    แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรม KAMENOI BEPPU ONSEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 ค ่า   รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั   
    แลว้อสิระใหท้า่นอาบน ้ารอ้นรวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
 
 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง  หมู่บา้นยฟูอิูน – โทซุ พรีเมียม เอ้าทเ์ลท – ฟกุโุอกะ 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Onsen) ตัง้อยู่ในหุบเขารมิแม่น ้าแวดลอ้มหุบเขา เมอืง

ตากอากาศเลก็ ๆ ทีส่วยงามและมชีื่อเสยีงมากเมอืงหนึ่ง
ของเกาะคิวชู ถึงจะเล็กแต่บอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วย
คุณภาพเพราะมทีัง้แหล่งท่องเทีย่วในบรรยากาศชลิล์ๆ  
อยูเ่พยีบ อยา่งเชน่ พพิธิภณัฑศ์ลิปะทีน่ี่มหีลายแหง่เลยก็
ว่าได้ หรือถ้าอยากจะช็อปป้ิงเบา ๆ ก็ยงัมีร้านค้าขาย
สินค้าท้องถิ่นน่ารัก ๆ ให้แวะเลือกชมกัน ไปจนถึง
รา้นอาหารทีใ่หบ้รรยากาศสบายๆ มวีวิทวิทศัน์ทีเ่ป็นยอดเขายฟุู และทะเลสาบคนิรนิ (Kinrin Lake) 



 
  

  เดินต่อไปยัง ถนนช้อปป้ิงยูโนะสึโบะ (Yunotsubo 
Kaidou) เรียกได้ว่าเป็นถนนช็อปป้ิงที่ดังมากๆ ของ
เมืองนี้เลย เพราะทัง้ของเยอะและบรรยากาศก็ดี โดย
ถนนสายนี้จะมคีวามยาวประมาณ 700-800 เมตร ตลอด
สองฝัง่ถนนนี่รา้นคา้หลายประเภทสลบักบับ้านเรอืนกนั
แบบลงตัวมาก ๆ แถมแต่ละร้านตกแต่งได้น่ารกัเว่อร์    
จนอดใจทีจ่ะแวะเขา้ไปชมใหไ้ดท้กุ ๆ รา้นเลยทเีดยีว  

  เดิน เท้าต่อไปยัง  ยูฟู อินฟลอร์ร ัล  (Yufuin Floral 
Village) หนึ่งแลนด์มารก์ของเมอืงยฟุูอนิทีแ่ขกไปใครมา
ตอ้งแวะมาปักหมุดใหไ้ด ้โดยหมู่บา้นยฟุูอนิฟลอรร์ลัแหง่
นี้ จะเป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรป
โบราณ บ้านอฐิที่แสนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสาย
เลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด เหมาะสุด 
ส าหรบัเดนชมนัน่นี่ชลิล ์ๆ แถมจุดถ่ายรปูสวยๆ กเ็พยีบ 

  ภายในนัน้มทีัง้ร้านอาหารบรรยากาศเก๋ ๆ และร้านขายของที่ระลกึที่มคีวามแฮนด์เมดไม่เหมอืนใคร     
ไมว่่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านไปยงั โทซุ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปป้ิงเอ้าท์เลทขนาด

ใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและ แบรนด์ท้องถิ่น
มากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, 
Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, 
Under Armour, Samsonite, Lego, Bose, Asics, 
Seiko, Citizen, G- Shock, Polo Ralph Lauren, 
Lacoste, Gap  และอื่นๆ อีกมากมาย มาที่นี่สามารถ    
ชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็เล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์โดยแต่
ละรา้นคา้กจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

 เยน็ น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟกุโุอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะควิช ู(Kyushu)  
 ค ่า   รบัประทานอาหารค า่   
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ห้างคาแนล ซิต้ี – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (Tenmangu Shrine) 

ศาลเจา้แห่งการศกึษาแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ในยุคสมยั
เฮอนั (Heian) โดยแรกเริ่มเดิมทีเป็นการสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นการสกัการะใหแ้กน่กัปราชญแ์หง่ยคุนาม “สกุาวะระ 
มิจิซาเนะ” (Sugawara Michizane) ที่นี่จึงเหมอืนจะมี
ชื่อเสยีงในการขอพรด้านการเรียนการศึกษา ช่วงใกล้
สอบ นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาจากทัว่ประเทศญีปุ่่ นจะมาขอ
พรกนัเยอะมาก และบรเิวณทางเขา้ศาลเจ้า ร้านกาแฟ 



 
  

Starbucks  ถอืเป็น 1 ใน 10 รา้นของสตารบ์คัทีต่กแต่งไดเ้ท่หท์ีส่ดุในโลก ประดบัประดาไปดว้ยทอ่นไม้
มากถงึ 2,000 ทอ่น ว่ากนัว่าเมือ่เอาไมม้าเรยีงต่อกนัจะยาวถงึ 4.4 ก.ม. เลยทเีดยีว   

  แลว้น าท่านไปยงั ห้างสรรพสินค้าคาแนล ซิต้ี ฮากาตะ (Canal City Hakata) ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่
ที่ตัง้อยู่ร ิมน ้าภายในตัวเมืองฟูกุโอกะ ที่มีความเก๋ตรง
ด้านในมกีารขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางหา้งแห่งนี้ แค่
รปูร่างภายนอกของหา้งแห่งนี้กเ็ท่หอ์ย่าบอกใครแลว้ ใน
สว่นของรา้นคา้กม็ใีหเ้ลอืกชอ้ปเพลนิ ๆ กว่า 250 รา้น มี
ทัง้ร้านที่มเีฉพาะในญี่ปุ่ น ไปจนถึงร้านที่น าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของหา้งแหง่นี้มชีือ่เรยีกว่า 
“ราเมน สเตเด่ียม” ทีม่รีาเมนดงัๆ จากทัว่ทุกภูมภิาค
ของญีปุ่่ นมารวมตวัใหช้มิกนัแบบไมต่อ้งไปหาทีอ่ืน่ใหล้ าบากอกีดว้ย  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในห้างคาแนลซิต้ี   
 บ่าย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (Tenjin) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลา

แห่งความสุขเลยทเีดียว เนื่องจากย่านนี้มใีห้เลือกเดิน   
ช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้คา้ต่างๆ ทีเ่รยีง
รายอยู่เต็มสองขา้งฝัง่ถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้าง
ใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อ
หลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรน
เนมด ์หนงัสอื เครือ่งส าอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
  โรงแรม MONTE HERMANA FUKUOKA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง  ฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม 
 08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฟกุโุอกะ แลว้น าคณะท าการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
 11.40 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 649 
 15.40 น. ถงึประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู) โดยสวสัดภิาพ  
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หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
 
 
 



 
  

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 25,000 บาท ภายใน  1 วนั หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ท าการจองทวัร ์หากไม่มกีาร
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมในการให้บรกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่ าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 



 
  

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึ
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 

 
 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

 
 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

 

 

  

 

 

 

 



 
  

 


