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 เทีย่วเมอืงทางตอนใตข้องเกาะควิช ูมยิาซาก,ิ คาโกชมิา, อบิซููก ิสมัผัสประสบการณ์แปลกใหม่ 

 ขอพรจากศาลเจา้ชือ่ดงัแห่งเกาะควิช ูณ ศาลเจา้ดาไซฟ ุพรอ้มเดนิเลน่ชม หมูบ่า้นยูฟอุนิ 

 ชมความสวยงามปราสาทเกา่แกท่ีอ่ยู่คูเ่กาะควิชมูาชา้นาน ณ ปราสาทคมุาโมโต ้

 เทีย่วชมชอ่งแคบทีเ่กดิจากการรังสรรคจ์ากธรรมชาตทิีส่วยงาม ณ ชอ่งแคบทาคาจโิฮะ 

 ชมความสวยงามของศาลเจา้อโุดะ ศาลเจา้ทีต่ัง้บนในถ้ําทีม่องเห็นความสวยงามของววิทะเล 

 น่ังเฟอรร์ีสู่ ่เกาะซากรุะจมิะ เกาะทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความสวยงามทีส่ดุในเกาะใต ้

 สมัผัสประสบการณ์อบทรายรอ้น ทีจ่ะทําใหท้า่นลมืความเมือ่ยลา้ 

 ทดลองน ัง่รถไฟชนิคนัเซ็น รถไฟทีม่คีวามตรงตอ่เวลาทีส่ดุในโลก 

 พักผ่อนอาบน้ําแร่ในเมอืงแห่งบ่อน้ําแร่ชือ่ดงั เมอืงเบปป ุ 
 

กําหนดการเดนิทาง :  07 – 12 สงิหาคม 2558 [วนัแม]่   45,900.- 
  

1. กรุงเทพฯ 

2. กรุงเทพฯ-สนามบนิฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ ุ

หมู่บา้นยูฟอุนิ-เมอืงเบปปุ-ชมบ่อน้ําจโิงคเุมงุร ิ

แชน้ํ่าแร่ 

3. เมอืงคมุาโมโต-้ปราสาทคมุาโมโต ้

ชอ่งแคบทาคาจโิฮะ-เมอืงมยิาซาก-ิแชน้ํ่าแร ่

4. ศาลเจา้อุโดะ-น่ังเฟอรร์ีสู่เ่กาะซากรุะจมิะ-เมอืงอบิูซกุ ิ 

อาบทรายรอ้น 

5. น่ังรถไฟชนิคนัเซ็นจากเมอืงคาโกชมิ่าสูเ่มอืงฟคุโุอกะ 

ชอ้ปป้ิงสถานีฮากะตะ 

6. สนามบนิฟคุโุอกะ-กรุงเทพฯ 

FANTASTIC SOUTH KYUSHU 
6 Days 4 Nights 

โดยสายการบนิไทย 
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วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  

จะมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง         กรงุเทพฯ – สนามบนิฟุคโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – หมูบ่า้นยูฟุอนิ  

                                              เมอืงเบปปุ – ชมบอ่นํา้จโิงคเุมงุร ิ– แชน่ํา้แร ่

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 648  

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น  นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุซ ึง่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.905 เพือ่ถวาย

แดพ่ระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ เป็นวหิารเกา่แกแ่ละมผีูค้นหลั่งไหลไปสกัการะกนัอย่าง

เนืองแน่น วัดนี้มรีูปปั้นวัวตัง้อยู่หนา้ทางเขา้โดยสว่นใหญ่ผูค้นทีไ่ปทีว่ัดนี้จะไปขอพรเรือ่งการ

เรยีนหรอืการทํางาน ใหม้คีวามฉลาดหลกัแหลมเหมอืนเขาของวัวน่ันเอง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นยูฟอุนิ เป็นหมู่บา้นเล็กทีใ่นจังหวัดโออติะห่างจากเมอืงบ่อน้ํารอ้น

เบปปุประมาณ10 กโิลเมตร หมู่บา้นแห่งนี้เป็นหมู่บา้นหัตถกรรม และยังเป็นทีร่วบรวมแบบบา้น

ตา่งๆในประเทศญีปุ่่ นทีม่อีายุตัง้แต ่120-180 ปีมารวมไวท้ีน่ี่อกีดว้ย ทีน่ี่จงึจัดไดว้่าเป็น

พพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้นํา

ทา่นเยีย่มชม จโิงคเุมงรุ ิซ ึง่ประกอบไปดว้ยบ่อน้ําแร่สสีนัแปลกตาทัง้หมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพา

ทา่นเยีย่มชมเพยีง 3 บ่อ) ทีเ่กดิจากการรังสรรคข์ ึน้โดยธรรมชาตแิตล่ะบ่อมคีวามรอ้นสงูเกนิกว่า 

100 องศาเซลเซยีส ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิทีม่นุษยธ์รรมดาไม่อาจลงไปสมัผัสได ้จงึถกู

กลา่วขานว่าเป็นเสมอืน “บ่อน้ําแร่นรก” ดงันัน้ ทีน่ี่จงึมตีวัมาสคอทเป็นยมทตูนอ้ยคอยใหก้าร

ตอ้นรับทกุคนทีม่าเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  ASO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         เมอืงคมุาโมโต ้– ปราสาทคมุาโมโต ้– ช่องแคบทาคาจโิฮะ 

                                              เมอืงมยิาซาก ิ– แช่นํา้แร ่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคมุาโมโต ้นําทา่นเขา้ชม ปราสาทคมุาโมโต ้ปราสาทเกา่แกท่ีย่ัง  
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ทรงคณุคา่ผ่านกาลเวลาและประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานเคยีงขา้งกบัภมูภิาคควิชมูากว่า 400 ปี 

ปราสาทหลงันี้ถกูสรา้งข ึน้เมือ่ปี 1607 โดยอเิดตะ ฮเิดโนบุ ทําจากไมแ้ท ้ๆ ทัง้หลงั สว่นตวั

กําแพงทํามาจากหนิ เมือ่ปี 1601-1607 ปราสาทหลงันี้ไดแ้ผ่ขยายอาณาเขตออกไปใหม้คีวาม

กวา้งขวางตระการตาออกไป จงึทําใหต้วัปราสาทนัน้มปีระตมูากถงึ 49 ประต ูเป็นประตใูหญ่ 18 

ประตแูละประตเูล็กอกี 29 ประต ูความสวยงามของปราสาทในสภาพเดมิตอ้งสญูส ิน้ไปอันเกดิ

จากเหตอุัคคภียัถงึ 2 ครัง้ คอืในปี 1877 และ 1960 หลงัจากนัน้จงึไดม้กีารบูรณปฏสิงัขรณ์ครัง้

ใหญ่ ปราสาทหลงันี้มักถกูเรยีกว่า “ปราสาทดํา” ตามสทีีท่าตวัปราสาทไว ้ และปราสาทคมุา

โมโตย้ังเป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นงานเฉลมิฉลองครบรอบ 400 ปี การกอ่ตัง้จังหวัดคมุาโมโต ้เมือ่ปี 

2007 อกีดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นสู ่ชอ่งแคบทาคาจโิฮะ ชอ่งแคบนี้มลีกัษณะเป็นรูปตวัวซี ึง่เกดิจากการทีแ่ม่น้ําโกคาเสะ

ถกูลาวาทีป่ะทขุ ึน้มาจากภเูขาไฟอะโสะกดัเซาะจนเกดิเป็นชอ่งแคบนี้ข ึน้มา ใหท้า่นไดช้มความ

งดงามของทวิทศันท์ีง่ดงามและใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูไ่ฮไลทข์องทาคาจโิฮะ คอื "น้ําตกมานาอ"ิ 

ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรูปเป็นมุมฮติเมือ่ไดม้าเยอืนใหท้า่นไดช้ืน่ชมกบับรรยากาศตามอัธยาศยั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยิาซาก ิตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะควิชเูป็นเมอืง

ชายฝ่ังทะเลทีม่ชีือ่เสยีง 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  AOSHIMA GRAND HOTEL MIYAZAKI หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          ศาลเจา้อุโดะ – น ัง่เฟอรร์ ีสู่เ่กาะซากุระจมิะ – เมอืงอบิูซุก ิ 

                                           อาบทรายรอ้น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้อโุดะ ศาลเจา้แห่งนี้ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมยิาซาก ิสรา้งในปี

ค.ศ. 1950 จุดเดน่ของทีต่ัง้คอืสรา้งอยู่ในถ้ําทีม่หีนา้ผาตดิทะเลเมือ่ออกไปขา้งนอกถ้ําสามารถ

มองเห็นววิทะเลไดอ้ย่างงดงาม ศาลเจา้แห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่บูชาเทพนนิกิโินะ มโิกโตะ และ

จุดเดน่ของศาลเจา้แห่งนี้ คอื มหีนิรูปร่างคลา้ยเตา้นมบนผนังถ้ําซึง่หากใครไดด้ืม่น้ําทีห่ยดจาก

หนิจะทําใหส้มหวังเรือ่งบุตร ผูค้นนยิมมาทีน่ี่เพือ่ขอพรใหช้วีติคูย่นืยาว ใหม้บีุตรและคลอดง่าย 

ขอใหเ้ด็กมสีขุภาพแข็งแรงและปลอดภยั 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางไปยัง น ัง่เฟอรร์ ีสู่เ่กาะซากรุะจมิะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของภเูขาไฟซากรุะจมิะทีย่ังมี

การปะทอุยู่เลยเกดิเป็นควันใหเ้ห็นตลอดเวลา ดว้ยคณุลกัษณะทางภมูศิาสตรท์ีโ่ดดเดน่ทีส่ดุทีม่ี

ระดบัความสงูของ 1,117 เมตรและเสน้รอบวงประมาณ 50 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้ืน่ชมไปกบั

ควันทีพ่วยพุ่งออกมาจากปลอ่งภเูขาไฟ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอบิซูุก ิเป็นเมอืงทีอ่ยู่

ทางตอนใตข้องเมอืงคาโกชมิา มอืชือ่เสยีงในดา้นการอบทรายรอ้น นําทา่นสมัผัสประสบการณ์

การ อบทรายรอ้น ทีจ่ะทําใหท้า่นไดรู้ส้กึผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ คณุสมบัตขิองทรายของทีน่ี่ 

จะอุดมดว้ยแร่ธาตทุีด่มีปีระโยชนต์อ่ร่างกาย ชว่ยเรือ่งระบบการไหลเวยีนของเลอืด ระบบสมอง 

ระบบไขขอ้กระดกู และยังบรรเทาโรคกระเพาะไดอ้กีดว้ย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก IBUSUKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง             น ัง่รถไฟชนิคนัเซ็นจากเมอืงคาโกชมิา่สูเ่มอืงฟุคโุอกะ 

                                                ชอ้ปป้ิงสถานฮีากะตะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่น น ัง่รถไฟชนิคนัเซ็นจากเมอืงคาโกชมิา่สูเ่มอืงฟคุโุอกะ โดยรถไฟชนิคนัเซน รถไฟ

วิง่เร็วทีส่ดุในโลก ซึง่นําทา่นสูจุ่ดหมายปลายทางดว้ยความเร็วสงูสดุ 270 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 

โดยรถไฟชนิคนัเซนมสีถติกิารเดนิรถคลาดเคลือ่นจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วนิาทเีทา่นัน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงย่านการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง ชอ้ปป้ิงยา่นสถานฮีากะตะ เพลดิเพลนิกบัการ

จับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึอย่างจุใจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูป

ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้

แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สาํหรับวัยรุ่น เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HAKATA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง             สนามบนิฟุคโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  

11.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 649  

14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

FANTASTIC SOUTH KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHT BY TG  

กําหนดการเดนิทาง  07 – 12 สงิหาคม 2558 [วนัแม]่ 

       

อตัราคา่บรกิาร สงิหาคม 2558 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 45,900.- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 45,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 45,900 .- 

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ  42,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 7,900 .- 

ราคาผูใ้หญไ่มร่วมต ัว๋และเด็กไมร่วมต ัว๋ หกัคนืทา่นละ  10,000.-  บาท 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  

     กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

4.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําทา่นละ 5,000 บาท 

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจําทัง้หมด  

 4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มัดจําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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**สําคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้**  

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยชาํระเงนิทา่นตอ้งการการทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น้ําหนักสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดีคา่

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสกลุเยน 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน  

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง  
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็น

ผูด้ําเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 60 

ปี ตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน 

ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง 

ไม่ยิม้เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปร ิน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้ม

ทัง้ถา่ยสาํเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสาํเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ย

เอกสารตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบัญชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจุบันอายุไม่ถงึ 

6 เดอืนใหถ้า่ยสาํเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 


