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 เที่ยวเมืองทางตอนใตข้องเกาะคิวชู อิบูซูกิ, คาโกชิมา สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ 
 ชมสวนสวยสไตลญ์ี่ปุ่ นสวนเซนเก็นเอน พร้อมกบัววิฉากหลงัของภูเขาไฟซากุระจิมะและคิงโค 
 เที่ยวชมหมู่บ้านซามุไรที่มีอายเุก่าแก่กวา่ 260 ปีและเดินเล่นชมบรรยากาศ ณ อุทยาน 

BANDOKOROBANA 
 นัง่เฟอร์ร่ีสู่ เกาะซากรุะจิมะ เกาะที่ขึ้นช่ือเร่ืองความสวยงามที่สุดในเกาะใต ้
 เที่ยวชมปราสาทเก่าแก่ที่อยูคู่่เกาะคิวชู ปราสาทคุมาโมโต้ 
 สมัผสัความโรแมนติคของหมู่บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์ณ เฮ้าส์เทนบอช 
 เที่ยว ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ ศาลเจา้ที่มีความคลา้ยศาลเจา้ฟุชิมะอินะริในเกียวโต 
 สมัผสัประสบการณ์อบทรายร้อน ที่จะทาํใหท้่านลืมความเม่ือยลา้    

กําหนดการเดินทาง :  25 – 30 พฤศจิกายน 2557 42,900.-   
1. กรุงเทพฯ-สนามบินคาโกชิม่า 
2. สนามบินคาโกชิม่า-สวนเซนเก็นเอน-เมืองจิรัน 

หมู่บา้นซามูไร-อุทยาน BANDOKOROBANA 
อาบทรายร้อน 

3. นัง่เฟอร์ร่ีสู่เกาะซากุระจิมะ-เมืองคุมาโมโต ้
ปราสาทคุมาโมโต ้

4. เมืองซาเซโบะ-จุดชมววิ Tankaiho-เฮา้ส์เทนบอช 
5. ศาลเจา้ยโุทคุ อินะริ-หมู่บา้นยฟูุอิน-เมืองเบปปุบ่อ

นํ้ าจิโคกุ 
6. ยา่นเมืองเก่าคิจึคิ-สนามบินโออิตะ-กรุงเทพ    

FUN FUN KYUSHU 
6 Days 4 Nights 

                 โดยสายการบนิไทย  
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วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินคาโกชิม่า 

23.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  
เจ้าหน้าที่ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วันที่สองของการเดินทาง         สนามบินคาโกชิม่า – สวนเซนเก็นเอน – เมืองจิรัน – หมู่บ้านซามูไร  
                                              อุทยาน BANDOKOROBANA – อาบทรายร้อน 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG   
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่ น  นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองคาโกชิมา นาํท่านเที่ยวชม สวนเซนเก็นเอน 
หรือรู้จกักนัในนาม “อิโช เทน็เอน” เป็นสวนสไตลญ์ี่ปุ่ นที่สวยงามที่ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังตอนเหนือ
ของเมืองคาโกชิมาสร้างขึ้นโดย Shimazu Mitsushita ในปี 1658 ซ่ึงเป็นอดีตบา้นพกัส่วนตวัของ
เขาและในปี 1868 ไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาเป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่มีพื้นที่รวมสวน
กวา่ 50,000 ตาราง ซ่ึงสวนแห่งน้ีสามารถเที่ยวไดต้ลอดทั้งปีและยงัมีววิภูเขาไฟซากุระจิมะ
และคิงโคเป็นฉากหลงัเพิม่ความสวยงามใหก้บัสวนแห่งน้ีอีกดว้ย 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองจิรัน นาํท่านเยีย่มชม หมู่บ้านซามูไร ซ่ึงเป็นแหล่งประวติัศาสตร์ของที่มี
อายเุก่าแก่ถึง 260 ปี ใหท้่านไดเ้ดินชมบา้นซามูไร [ดา้นนอก] และตื่นตาตื่นใจกบัการออกแบบ
หมู่บา้นที่ใชก้าํแพงหินยาวกวา่ 700 เมตร ในการป้องกนัการรุกรานของขา้ศึกศตัรูในอดีต อีกทั้ง
ใหท้่านไดล้องใส่หมวกซามุไรพร้อมถือดาบจาํลองเป็นซามุไรไดอี้กดว้ย จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ อุทยาน BANDOKOROBANA ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมบรรยากาศที่ถือเป็นจุดชมววิที่
สวยงามแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น โดยท่านสามารถมองเห็นถึงภูเขาไคมอนดาเกะ ที่อยูอี่กฝ่ังไดอ้ยา่ง
สวยงาม 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม  
 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั IBUSUKI IWASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมการอาบทรายร้อน 
เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

 

วันที่สามของการเดินทาง           น่ังเฟอร์ร่ีสู่เกาะซากรุะจิมะ – เมืองคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงั น่ังเฟอร์ร่ีสู่เกาะซากรุะจิมะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟซากุระจิมะที่

ยงัมีการปะทุอยูเ่ลยเกิดเป็นควนัใหเ้ห็นตลอดเวลา ดว้ยคุณลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด
ที่มีระดบัความสูงของ 1,117 เมตรและเสน้รอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร ใหท้่านไดช่ื้นชมไปกบั
ควนัที่พวยพุง่ออกมาจากปล่องภูเขาไฟ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ นาํท่านเขา้ชม ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทเก่าแก่ที่ยงัทรงคุณค่า

ผา่นกาลเวลาและประวติัศาสตร์ที่ยาวนานเคียงขา้งกบัภูมิภาคคิวชูมากวา่ 400 ปี ปราสาทหลงัน้ี
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ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี 1607 โดยอิเดตะ ฮิเดโนบุ ทาํจากไมแ้ท ้ๆ ทั้งหลงั ส่วนตวักาํแพงทาํมาจากหิน 
เม่ือปี 1601-1607 ปราสาทหลงัน้ีไดแ้ผข่ยายอาณาเขตออกไปใหมี้ความกวา้งขวางตระการตา
ออกไป จึงทาํใหต้วัปราสาทนั้นมีประตูมากถึง 49 ประตู เป็นประตูใหญ่ 18 ประตูและประตูเล็ก
อีก 29 ประตู ความสวยงามของปราสาทในสภาพเดิมตอ้งสูญส้ินไปอนัเกิดจากเหตุอคัคีภยัถึง 2 
คร้ัง คือในปี 1877 และ 1960 หลงัจากนั้นจึงไดมี้การบูรณปฏิสงัขรณ์คร้ังใหญ่ ปราสาทหลงัน้ี
มกัถูกเรียกวา่ “ปราสาทดํา” ตามสีที่ทาตวัปราสาทไว ้ และปราสาทคุมาโมโตย้งัเป็นสถานที่ที่
ใชใ้นงานเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การก่อตั้งจงัหวดัคุมาโมโต ้เม่ือปี 2007 อีกดว้ย 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั  HOTEL NEW OTANI KUMAMOTO หรือเทียบเท่า  

วันที่ส่ีของการเดินทาง              เมืองซาเซโบะ – จุดชมวิว Tankaiho – เฮ้าส์เทนบอช  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองซาเซโบะ นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว Tankaiho ที่ทุกท่านสามารถชมววิ

แบบพาโนราม่า 180 องศาของเกาะ Kujukushima ได ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นที่ไดรั้บความ
นิยมจากนกัท่องเที่ยวในการชมความสวยงามของทุ่งดอกไมน้านาชนิดในแต่ละฤดูอีกดว้ย  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บา้นฮอลแลนด ์ของประเทศญี่ปุ่ น ที่รวมสถาปัตยกรรม 

ศิลปะและวฒันธรรมขนานแทข้องชาวฮอลแลนดแ์ละดชัทร์วมไวด้ว้ยกนั พร้อมสนุกสนาน
ต่ืนเตน้กบัส่ิงอาํนวยความสะดวกนานปัการ ท่านสามารถถ่ายรูปกบับรรยากาศรอบๆ ไดอ้ยา่ง
สนุกสนาน ทั้งกงัหนัแบบฮอลแลนด ์ทุ่งดอกไม ้ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอก
กุหลาบ, หรือแมก้ระทัง่ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชไดอ้ยา่งสบายใจ หรือท่านที่
ชอบความต่ืนเตน้เชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวนัตก เช่น HORIZON 
ADVENTURE ชมการแสดงฉากนํ้ าท่วมใหญ่ ฟ้าผา่ที่ทาํไดเ้หมือนจริงอยา่งน่าทึ่ง พร้อมชม
ทิวทศัน์อนัสวยงามของเมืองน้ี, FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ใหท้่านร่วม
ผจญภยัไปกบัฉากภาพยนตร์การต่อสูสุ้ดยิง่ใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานาํแสดงดว้ย 
รับรองไดเ้ลยวา่ท่านจะประทบัใจไปอีกนาน 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย  
 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม HOTEL NIKKO HUIS TEN BPSCH  หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้าของการเดินทาง             ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ  – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบปปุ – บ่อนํ้าจิโคก ุ   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านสู่เมืองคะชิมะ เป็นเมืองท่าทางใตข้องเมืองซางะใกลอ่้าวอาริอาเกะ เป็นที่ตั้งของศาลเจา้

ที่ใหญ่ที่สุดเป็น 1 ใน 3 ศาลที่มีช่ือวา่ ศาลเจ้ายุโทคุ อินะริ (Yutoku Inari Shrine) ถูกสร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1687เพือ่เป็นที่ประทบัแห่งเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิผูป้ระทานผลเก็บเก่ียวอนัอุดมสมบูรณ์ คลา้ย
ศาลเจา้ฟุชิมะอินะริในเกียวโต ปัจจุบนัมีผูศ้รัทธาไปสกัการะขอความสาํเร็จดา้นธุรกิจการคา้ 
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และความปลอดภยัในอุบติัเหตุทั้งปวง นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นหมู่บา้นเล็กที่ใน
จงัหวดัโออิตะห่างจากเมืองบ่อนํ้ าร้อนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นหมู่บา้น
หตัถกรรม และยงัเป็นที่รวบรวมแบบบา้นต่างๆในประเทศญี่ปุ่ นที่มีอายตุั้งแต่ 120-180 ปีมารวม
ไวท้ี่น่ีอีกดว้ย ที่น่ีจึงจดัไดว้า่เป็นพพิธิภณัฑท์ี่มีชีวติที่สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหเ้ดินทางมา
เยีย่มชมไดต้ลอดทั้งปี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ นาํท่านเยีย่มชม จิโงคุเมงุริ ที่เกิดจากการรังสรรคข์ึ้นโดย

ธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสูงเกินกวา่ 100 องศาเซลเซียส ดว้ยสีสนัและความร้อนชนิดที่
มนุษยธ์รรมดาไม่อาจลงไปสมัผสัได ้จึงถูกกล่าวขานวา่เป็นเสมือน “บ่อนํ้ าแร่นรก” ดงันั้น ที่น่ี
จึงมีตวัมาสคอทเป็นยมทูตนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับทุกคนที่มาเยอืนสถานที่แห่งน้ี 

 

คํา่ อิสระรับประทานอาหาร ณ โรงแรม  
 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั SUMIYOSHIHAMA RESORT PARK หรือเทียบเท่า  

วันที่หกของการเดินทาง           ย่านเมืองเก่าคจึิค ิ– สนามบินโออิตะ– กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคจึิค ิทางตะวนัออกของเป็นที่ตั้งของปราสาทคจึิค ิที่ถูกสร้างบนเนินที่

ราบสูง 30 เมตร เม่ือปี ค.ศ. 1394 โดยเจา้เมืองช่ือ Kitsuki Yorinao ไดรั้บการบูรณะเป็นปราสาท 
3 ชั้นในปี ค.ศ. 1970 จากบนปราสาทสามารถเห็นทิวทิศน์รอบอ่าวโมริเอ ชั้นล่างมีการแสดง
ประวตัิของปราสาท และมุมสาํหรับทดลองสวมชุดนกัรบซามุไรเม่ือ 200 ปีก่อนดว้ย  

 

 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินโออิตะเพือ่เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  
12.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 8105  
16.30. น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

 
FUN FUN KYUSHU 6D4N BY TG  
กําหนดการเดินทาง   25 – 30 พฤศจิกายน 2557 
 

อัตราค่าบริการ พฤศจิกายน 2557 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 42,900  .- 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 40,900 .- 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 40,900  .- 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ -- .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900 .- 
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 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน    ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  
  ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การชําระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000. – บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคนืค่าทัวร์  

4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 
 4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  
 4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่

กบัสายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมัดจํา หรือ ค่า
ทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

    4.6 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
       พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

 2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 5. ค่านํ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ 
     สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า  
 รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
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 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน  

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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 6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน 
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง  
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณสูีญหาย*** 
1. พาสปอร์ตจีนแดง  
 จะใชเ้วลาดาํเนินการในการขอวซ่ีาประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงตอ้งขอรบกวน
ใหส่้งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาทางบริษทัล่วงหนา้ เพือ่ที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่ น
เพือ่ขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่ น(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูด้าํเนินการให)้ ผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที่สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองโดยแจง้ประเทศและวนั
เดินทางที่จะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัที่
สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผูท้ี่
ทาํงาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทาํงานเพิม่เติม 
 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 
 1.1 Passport China 
 1.2 รูปถ่าย 2น้ิว 2 ใบขนาด 2 X 2 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ “พืน้หลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหนา้ตรง ไม่ยิม้
เห็นฟัน ไม่สวมแวน่ดาํ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปร้ิน หรือ ถ่ายเอง ***  
 1.3 หนงัสือแจง้เขา้ออก โดยก่อนเดินทางผูเ้ดินทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที่สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองพร้อมทั้งถ่าย
สาํเนาพร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 
 1.4 ใบสาํคญัถ่ินที่อยู ่ถ่ายสาํเนาทุกหนา้พร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 
 1.5 ทะเบียนบา้น ถ่ายสาํเนาทุกหนา้พร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 
 1.6 ใบอนุญาตทาํงาน Work permit ถ่ายสาํเนาหนา้ช่ือบริษทัที่ทาํงาน พร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 
 1.7 สมุดบญัชีเงินฝาก สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือนหรือฝากประจาํเท่านั้น ถ่ายเอกสาร
ตั้งแต่ หนา้ช่ือ และ หนา้ 1 ถึงหนา้ที่ปรับยอดบญัชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบนั) ในกรณีที่เล่มปัจจุบนัอายไุม่ถึง 6 เดือนให้
ถ่ายสาํเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ย 
***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่ น *** 
 
Remark 
**ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจจะทาํใหท้่านเกิดความไม่ 
    สะดวกภายหลงั ทั้งน้ีเพือ่ประโยขน์ของตวัท่านเองจึงขออภยัมา ณ ที่น้ี**  
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**หากยืน่เอกสารปลอมหรือใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพจิารณาออกวซ่ีา โดยหลกัการทาง  
   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผูย้ืน่คาํร้องขอวซ่ีา** 
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวซ่ีา ทางสถานทูตขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถา้ตอ้งการยืน่วซ่ีาอีกคร้ังจะ 
   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดือนนบัจากวนัที่ถูกปฎิเสธวซ่ีา และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าบริการ** 

 
แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 

 
 


