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ฟูกูโอกะ– เบ็บปุ– หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อนรก - ห้างสรรพสินค้า YOUME TOWN 

เมืองโออิตะ –  สวนดอกไม้คุจู  – ศาลเจ้าไทไซฟุ  - ฟุกูโอกะ – ช้อปปิ้งโทสุเอ้าท์เลท 
เฮาส์เทนบอช - เมืองฟูกุโอกะ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน - ช้อปปิ้ง CANAL CITY  

พักในหมู่บ้านฮอลแลนด์เฮาส์เทนบอช 1 คืน 
*** สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นใส่ชุดยูคาตะอาบน้ำแร่ *** 

โดยสายการบินไทย (สะสมไมล์ได5้0%) 
กำหนดการเดินทาง  12-17 เมษายน 2566 

วันแรกของการเดินทาง  (พุธ ที่ 12 เม.ย.66) กรุงเทพฯ – ฟูกูโอกะ 
22.00 น. คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกันณสนามบินสุวรรณภูม ิ

ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร ์U สายการบินไทย 
พบพนักงานต้อนรับและมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายช่ือและโบว์สีรับหนังสือเดินทางบัตรที่
นั่งเครื่องบินผ่านพิธีการตรวจคนเข้า–ออกเมือง 

หมายเหต ุ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินทุกแห่งทั่วโลกอนุญาตให้นำของเหลวเจลและสเปรย์ติดตัวขึน้
เครื่องไดใ้นปรมิาณไม่เกิน100มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอดเท่านั้น 

 
 

วันที่สองของการเดินทาง (พฤหัส ที่ 13 เม.ย.63)  
ฟูกูโอกะ– เบ็บปุ– หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อนรก – ห้างสรรพสนิค้า YOUME TOWN 
00.50 น. โดยเที่ยวบินที ่TG 648 นำทา่นเหนิฟ้าสู่ฟูกูโอกะ 
08.00 น. ถึงสนามบินฟูกูโอกะ (เกาะคิวชิว) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว 

นำท่านเดินทางสู ่ หมู ่บ้านยูฟูอิน YUFUIN FOLKCRAFT VILLAGE ชุมชนหัตถกกรรมซึ ่งยังคง
อนุรักษ์และส่งเสริมการชงชาฝีมือแบบโบราณอยู่ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือชมร้านเครื่องแก้ว
ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆร้อนๆสะอาดสะอ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบ็บปุ 
BEPPU ซึ่งเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่ที่นี่มีบ่อน้ำแร่มากมาย และแต่ละพื้นที่
ก็จะมีลักษณะขององค์ประกอบในน้ำแร่ไม่เหมือนกันคุณสมบัติที่ช่วยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในด้าน
ต่าง ๆ ก็แตกต่างกันไปด้วย 

เที่ยง  อาหารกลางวันณภัตตาคาร เมนูเซทสุกี้ยาก้ีหม ู
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บ่าย จากนั้น ชมน้ำพุร้อน ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มีชื่อเสียงว่ามีบ่อนรก หรือบ่อโคลนเดือดเป็นจำนวนมาก
มีความลึก และร้อนทำให้ดูเหมือนขุมนรกซึ่งบ่อที่ดุเดือดที่สุดเช่นบ่อทะเลนรกลึก 200 เมตร ภูเขานรก
กระทะทองแดงมีสัญลักษณ์ภูตปีศาจยืนบนกระทะทองแดงเขาปีศาจซึ่งมีแรงดันของน้ำอันมหาศาล
สามารถดึงขบวนตู้รถไฟได้บ่อเลือดบ่อเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นสีแดงเหมือนเลือดบ่อน้ำพุร้อนนรกจะพุ่งขึ้น
สูงถึง 20 เมตร ทุก 35นาที จากนั้นเดินชมสินค้าใน ห้างสรรพสินค้า YOUME TOWN เชิญเลือกซื้อ
สินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย 

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม “ HOTEL & RESORTS BEPPUWAN” หรือเทียบเทา่ 
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม เมนูบฟุเฟ่ต์ในโรงแรม  

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการอาบนำ้แร่แบบญี่ปุ่น ONZEN เพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

วันที่สามของการเดินทาง (ศุกร์ ที่ 14 เม.ย.66)  
เมืองโออิตะ –  สวนดอกไม้คุจู  - ช้อปปิ้งโทสุเอ้าท์เลท - หมู่บ้านฮอลแลนด์เฮาส์เทนบอชHUIS TEN BOSCH   
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้คุจู เป็นสวนดอกไม้ในบรรยากาศแบบยุโรปชนบท ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 20 
เฮกเตอร์ ในพื้นที่ของที่ราบสูงคุจู จังหวัดโออิตะซึ่งมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 800 เมตร โดยเปิด
ทำการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1993 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชื่นชมกับทุ่งดอกไม้หลากสีสันหลายสาย
พันธุ์กันตลอดทั้งปี ทั้งทุ่งดอกคอสมอส,ลาเวนเดอร์, บลูเบอร์รี, ดอกเนโมฟีลา ดอกชิบะซากุระ, ดอก
ลิฟวิ่งสโตนเดซี่ รวมถึงยังมีเรือนกระจกที่ปลูกดอกไม้ซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างดอกเบโกเนีย, 
โคมญี่ปุ่น และ ดอกไฮเดรนเยียอีกด้วย (ช่วงกลางเมษาจะเป็นช่วงของดอกซากุระและทิวลิปบาน อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสภาพอากาศ) แล้วนำท่านเดินทางสู่ฟุกูโอกะ 

เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ตญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งโทสุเอ้าท์เลท ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือก

ซื้อสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิด จากทั่วโลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, 
GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้านค้าแฟชั่นนำอีกมากมายของคนทุกวัย จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่หมู่บ้านฮอลแลนด์ฮูทส์เทนบอร์ช HUIS TEN BOSCH 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ใน ฮูทส์เทนบอร์ช   



 

2304-1909-FUKUOKA                                              www.smileytour.com                                                                     Page 3 of 7 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม “WATER MARK NAGASAKI HUIS TEN BOSCH HOTEL ”หรือ
เทียบเท่า 
(การพักในฮุทเทนบอร์ชจะสามารถทำให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆก่อนสวนสนุกเปิด และหลังสวนสนุกปิด 
โดยจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เขา้พัก) 

 
วันที่สี่ของการเดินทาง (เสาร ์ที่ 15 เม.ย.66)  
หมู่บ้านฮอลแลนดเ์ฮาส์เทนบอชHUIS TEN BOSCH  - ศาลเจ้าไทไซฟุ  - MITSUI OUTLET PARK LALAPORT 
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 
 อิสระให้ท่าน ชมหมู่บ้านฮอลแลนด์เฮาส์เทนบอชHUIS TEN BOSCH หมู่บ้านที่สร้างสไตล์ฮอลแลนด์ 

ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน การแต่งกาย สวนดอกไม้หลากสีที่งดงามนำท่านเที่ยวชมในหมู่บ้าน สัมผัส
บรรยากาศฮอลแลนด์ไม่ว่าอาคารก่ออิฐที่สง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถว กังหันลมขนาดยักษ์ สวน
ดอกทิวลิปที่บานสะพรั่งหลากสีมากมายให้ได้เก็บภาพอันสวยงามไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นสนุกกับเครื่อง
เล่นไฮเทคนานาชนิด โรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น โรงภาพยนตร์ 3 มิติ รวมทั้งชมโซนต่าง ๆ เช่น 
พระราชวัง สวนที่ร่มรื่น หอคอยสูง 105 เมตร ทัศนียภาพบนหอคอย ตลาดอาหารทะเลการทำเนยแข็ง 
ภาพยนตร์ และการแสดงต่าง ๆ เพลิดเพลินกับร้านค้าขายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ อีกมากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง อาหารกลางวัน แจกคูปองเงินสด ท่านละ 2,000 เยน 
บ่าย นำท่านชมศาลเจ้าไทไซฟุเท็มมังหงุ สร้างอุทิศถวายให้แก่พระเจ้านักปราชญ์มิจิซาเนะสุกะวาราวิหาร

อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถือเป็นวิหารอันดับ1ของบรรดาวิหารนับพันแห่งในญี่ปุ่นและปลูกต้นท้อที่มีชื่อเสียง
รวมทั้งต้นท้อชนิดอื่นๆอีกนับ 6,000 ต้น  นำท่านสู่ MITSUI OUTLET PARK LALAPORT นับเป็น 
""ลาล่าพอร์ต"" แห่งแรกที่เปิดให้บริการในภูมิภาคคิวชู โดยรวมร้านค้าและการบริการต่างๆที่สามารถ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง อาหารการกิน ความบันเทิง เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุก
วัย 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชาบู ชาบู หมูหรือเนื้อ 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก“โรงแรม HAKATA EXCEL TOKYU ”หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้าของการเดนิทาง (อาทิตย ์ที่ 16 เม.ย.66)  
เมืองฟูกุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเทนจนิ – ช้อปปิ้ง CANAL CITY 
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางกลับสูฟุ่กุโอกะ แล้วนำท่านช้อปป้ิงที ่ย่านเทนจิน TENJIN แหล่งช็อปปิ้งที่มีช่ือเสียงใน
เมือง ฟูกุโอกะที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตลาดใต้ดิน และร้านค้าตามข้าถนนมากมาย  และมีคน
เดินคึกคัก   

เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูICHIRAN ราเม็งข้อสอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ คาแนลซิตี้ CANAL CITY HAKATA แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟูกุ

โอกะที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูป MP-3 Walkman CD-Player คอมพิวเตอร์ Note Book นาฬิกา 
เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง เป็นต้น และที่น่าสนใจกับถนนหลาย ๆ สายในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดง
ดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์อีกทั้งร้านค้ารถเข็นหรือยะไต 
ร้านอาหารริมทางหรือลักษณะคล้ายแผงลอย ราคาย่อมเยาเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน 
หรือร้านสาเกเล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ำ จนถึงตี 2 ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่ และทันสมัย ร้านค้า
มากมายกว่าร้อยร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกชม และซื้อ สินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบาร์บคิิว เนื้อวัว,หมู,ซีฟู้ด พร้อมเครื่องดืม่ 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก“โรงแรม HAKATA EXCEL TOKYU ”หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดนิทาง (จันทร์ ที่ 16 เม.ย.66) ฟูกูโอกะ – กรุงเทพฯ 
เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
11.35 น. โดยเที่ยวบินที ่TG 649 นำท่านบินกลับสู่กรุงเทพฯ 
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ...........สวัสดี. 
 

                                         

 
 
 
 



 

2304-1909-FUKUOKA                                              www.smileytour.com                                                                     Page 5 of 7 

อัตราค่าบริการ 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก (มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) พักเดี่ยว 

12-17 เม.ย. 2566 78,800 75,800 72,800 10,700 
 
คณะทัวร์ออกเดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน หากคณะทัวร์มีต่ำกว่ากำหนด บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิด
อัตรา ณ วันที ่11 ธันวาคม 2565 
อัตรานี้รวมบริการ  
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทางกรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ 
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประก ันอ ุบ ัต ิ เหต ุค ุ ้มครองในวงเง ินท ่านละ500,000 บาทและค่าร ักษาพยาบาลเน ื ่องจากอ ุบ ัต ิ เหตุ  

ท่านละ250,000บาท 
• ค่าประกันการเดินทางและค่าน้ำมันเช้ือเพลิงที่มีการจัดเก็บเพิ่ม ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565 

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ 

ค่าซักรีดฯลฯ  
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
• สำหรับราคานี้บริษัทฯจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหักณที่จ่าย 3% 

 
เงื่อนไขในการจอง 

กรุณาชำระค่ามัดจำ (สำหรบัช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 20,000บาทภายใน 3 วัน) และชำระส่วนที่เหลือ
ก่อนวันเดินทาง 7 วัน(การไมช่ำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆผู้จัดมสีิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดนิทาง)กรณุาจัดเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทางก่อนการเดินทางอย่าง
น้อย30วัน 
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การยกเลิก 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 40 วัน  ไม่เก็บค่าใช้จา่ย    
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 - 30 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25 – 40วันหักค่ามัดจำ 10,000 บาท  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 – 15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20 – 24 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4 – 10 วัน  ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 4 – 19 วัน หักคา่ใช้จ่าย 50 – 75% ของ

ราคาทัวร ์ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 3วัน หักค่าใชจ้่าย 100%ของราคาทัวร ์ 
• ผู้เดินทางเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ประเทศนั้นๆ หรอืเข้าเมืองโดย

เจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%   
 

หมายเหตุ  
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 16 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า ทางเรายินดีที่จะประสานงาน ในการเดินทางกรุ๊ปทัวร์อื่นตามความ
ประสงค ์

2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ 

อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิด ขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม 
เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง  

4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยว
สละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด 
เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการ
ในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข   

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ บริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ  

7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของ   ผู้จัดกำกับเท่านั้น  

8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น   

9) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ 
การเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

10)ในกรณีที่ลกูค้าจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าทา่นได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งแล้วข้างต้น   
11) ในกรณีทีท่่านซื้อของกับร้านค้าในต่างประเทศเป็นดุลยพินิจของลูกค้าที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการไม่รับผดิชอบ ความเสียหายของสินค้า การคืนภาษีของสินค้า และอื่นๆ เนื่องจากการซื้อขายสนิค้านั้นเป็นการ
ตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยบริษัทมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในการซื้อขายนั้น 

12.) รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
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(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคณุสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เชน่ เงินสด 

บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น 
**ในกรณีที่เดนิทางไป-กลับ พร้อมคณะ ทางบริษัททัวร์จะจัดเตรียมเอกสารให้ในข้อที ่1, 3 และ 4** 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิารพำนัก

ระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


