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 ขอพรจากศาลเจา้ชือ่ดังแหง่เกาะควิช ูณ ศาลเจา้ดาไซฟุ 

 เดนิเลน่ชมเมอืงทีถ่อืวา่เป็นเมอืงปายแหง่ญีปุ่่ น ณ หมูบ่า้นยฟูุอนิ 

 เทีย่วชมความงดงามของทุง่ดอกคอสมอส ณ สวนดอกไมค้จุ ู[ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

 ชมความสวยงามปราสาทเกา่แกท่ีอ่ยูคู่เ่กาะควิชมูาชา้นาน ณ ปราสาทคมุาโมโต ้

 พักผอ่นอาบน้ําแรใ่นเมอืงแหง่บอ่น้ําแรช่ือ่ดัง เมอืงเบปป ุ 

 ชอ้ปป้ิงจใุจในแหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงฟคุโุอกะ ณ เท็นจนิมอลล ์

 นอนในเมอืงฟคุโุอกะ 2 คนืเต็ม / อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงฟคุโุอกะ 
   

กาํหนดการเดนิทาง:  14 – 18 ตลุาคม 2558    27,900.- 

     28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2558 29,900.- 
       

1. กรงุเทพฯ-สนามบนิฟคโุอกะ 

2. สนามฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ-ุหมูบ่า้นยฟูอุนิ 

 เมอืงเบปป-ุอาบน้ําแร ่

3. ชมบอ่น้ําจโิงคเุมงรุ-ิสวนดอกไมค้จู-ู 

ทุง่ดอกคอสมอส-เมอืงคมุาโมโต-้ปราสาทคมุาโมโต ้

4. อสิระชอ้ปป้ิง ณ เมอืงฟคุโุอกะ 

5. เมอืงฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

 

LOVELY FLOWER KYUSHU 
5 Days 3 Nights 

             โดยสายการบนิเจ็ทสตาร ์ 
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วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ – สนามบนิฟคุโุอกะ 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิเจ็ทสตาร ์ 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

** JET STAR เสรฟ์ิอาหารรอ้นพรอ้มเครือ่งดืม่, พรอ้มนํา้หนกั 20 ก.ก. ไป-กลบั ** 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       สนามฟคุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– หมูบ่า้นยฟูอุนิ – เมอืงเบปป ุ

                                            อาบนํา้แร ่ 

02.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์

เทีย่วบนิที ่3K 509 
 

09.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพือ่

ถวายแดพ่ระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ เป็นวหิารเกา่แกแ่ละมผีูค้นหลั่งไหลไปสกัการะ

กนัอยา่งเนอืงแน่น วัดนีม้รีปูปัน้วัวตัง้อยูห่นา้ทางเขา้โดยสว่นใหญผู่ค้นทีไ่ปทีว่ัดนีจ้ะไปขอพร

เรือ่งการเรยีนหรอืการทํางาน ใหม้คีวามฉลาดหลักแหลมเหมอืนเขาของวัวน่ันเอง  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นยฟูุอนิ เป็นหมูบ่า้นเล็กทีใ่นจังหวัดโออติะหา่งจากเมอืงบอ่น้ํารอ้น

เบปปปุระมาณ10 กโิลเมตร หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้นหัตถกรรม และยงัเป็นทีร่วบรวมแบบ

บา้นตา่งๆในประเทศญีปุ่่ นทีม่อีายตุัง้แต ่120-180 ปีมารวมไวท้ีน่ีอ่กีดว้ย ทีน่ีจ่งึจัดไดว้า่เป็น

พพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEPPU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง          ชมบอ่นํา้จโิงคเุมงรุ ิ– สวนดอกไมค้จู ู– ทุง่ดอกคอสมอส 

                                               เมอืงคมุาโมโต ้– ปราสาทคมุาโมโต ้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเยีย่มชม จโิงคเุมงรุ ิซ ึง่ประกอบไปดว้ยบอ่น้ําแรส่สีนัแปลกตาทัง้หมด 8 บอ่ (ไกดจ์ะ

พาทา่นเยีย่มชมเพยีง 3 บอ่) ทีเ่กดิจากการรังสรรคข์ึน้โดยธรรมชาตแิตล่ะบอ่มคีวามรอ้นสงู
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เกนิกวา่ 100 องศาเซลเซยีส ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิทีม่นุษยธ์รรมดาไมอ่าจลงไป

สมัผัสได ้จงึถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน “บอ่น้ําแรน่รก” ดังนัน้ ทีน่ีจ่งึมตีัวมาสคอทเป็นยมทตู

นอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับทกุคนทีม่าเยอืนสถานทีแ่หง่นี้ นําทา่นเดนิทางสูส่วนดอกไมค้จุ ู

สวนดอกไมท้ีต่ัง้อยูใ่จกลางควิชมูเีนือ้ทีป่ระมาณ 49 เอเคอรป์ลกูดอกไมป้ระมาณ 3 ลา้นตน้ 

500 สายพันธุ ์ในเดอืนตลุาคมจะมดีอก Scarlet saga ทีจ่ะเบง่บานอวยสสีนัพรอ้มดว้ย 

ดอกคอสมอสหรอืดอกดาวกระจาย ดอกไมท้ีค่นญีปุ่่ นเรยีกขานกนัวา่เป็นดั่งซากรุะในฤดู

ใบไมร้ว่ง อนัมทีีม่าจากรปูรา่งของมนัทีด่คูลา้ยกบัดอกซากรุะ ดอกคอสมอสมหีลายส ีอาท ิ 

สชีมพ ูสขีาว สแีดง สเีหลอืง ฯลฯ ทีผ่ลดิอกอวยสสีนัตัง้แตป่ลายเดอืนกนัยายน-ชว่งปลาย

เดอืนตลุาคม [ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมสวนตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคมุาโมโต ้นําทา่นเขา้ชม ปราสาทคมุาโมโต ้ปราสาทเกา่แกท่ีย่งั

ทรงคณุคา่ผา่นกาลเวลาและประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานเคยีงขา้งกบัภมูภิาคควิชมูากวา่ 400 ปี 

ปราสาทหลังนีถ้กูสรา้งขึน้เมือ่ปี 1607 โดยอเิดตะ ฮเิดโนบ ุทําจากไมแ้ท ้ๆ ทัง้หลัง สว่นตัว

กําแพงทํามาจากหนิ เมือ่ปี 1601-1607 ปราสาทหลังนีไ้ดแ้ผข่ยายอาณาเขตออกไปใหม้ี

ความกวา้งขวางตระการตาออกไป จงึทําใหต้ัวปราสาทนัน้มปีระตมูากถงึ 49 ประต ูเป็นประตู

ใหญ ่18 ประตแูละประตเูล็กอกี 29 ประต ูความสวยงามของปราสาทในสภาพเดมิตอ้งสญู

สิน้ไปอนัเกดิจากเหตอุคัคภียัถงึ 2 ครัง้ คอืในปี 1877 และ 1960 หลังจากนัน้จงึไดม้กีาร

บรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ ่ปราสาทหลังนีม้กัถกูเรยีกวา่ “ปราสาทดาํ” ตามสทีีท่าตัวปราสาท

ไว ้ และปราสาทคมุาโมโตย้งัเป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นงานเฉลมิฉลองครบรอบ 400 ปี การกอ่ตัง้

จังหวัดคมุาโมโต ้เมือ่ปี 2007 อกีดว้ย 

 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SUTTON HOTEL HAKATA CITY หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง              อสิระชอ้ปป้ิง ณ เมอืงฟคุโุอกะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ เมอืงฟุคโุอกะ [โดยรถไฟ] ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง  

ณ เท็นจนิ เพลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึอยา่งจใุจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุ
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ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรับวัยรุน่ เครือ่งสําอางยีห่อ้

ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย  

*เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

คํา่ นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SUTTON HOTEL HAKATA CITY หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           เมอืงฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  

10.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจ็ทสตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่3K 510  

14.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
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LOVELY FLOWER KYUSHU 5 DAYS 3 NIGHTS BY 3K 

กําหนดการเดนิทาง :  14 – 18 ตลุาคม 2558 

 

อตัราคา่บรกิาร               ตลุาคม 2558 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 27,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 27,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 27,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – ไมเ่กนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 24,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ หกัคนืทา่นละ 11,000.-  บาท 

 

กําหนดการเดนิทาง :  28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2558 

 

อตัราคา่บรกิาร               ตลุาคม 2558 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – ไมเ่กนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 26,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ หกัคนืทา่นละ 11,000.-  บาท 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  

     กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทัง้หมด  

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มดัจําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**สําคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้**  

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยชําระเงนิทา่นตอ้งการการทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น้ําหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดีคา่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสกลุเยน 

 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพํานัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง  
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 

ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง 

ไมย่ิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้ม

ทัง้ถา่ยสําเนาพรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ย

เอกสารตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 

6 เดอืนใหถ้า่ยสําเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 


