
GHKFTG-AUG60                                                                                                                                      1 

KYUSHU COLORFUL FLOWER 5D3N 
ดาไซฟ-ุนางาซาก-ิซากะ-ยฟูอุนิ-สวนดอกไมค้จุ-ูเบปป-ุฟคุโุอกะ-ชอ้ปป้ิงเท็นจนิ 

โดยสายการบนิไทย 

 
 

 

 
 
 
 

 

  

สงิหาคม : 25-29 สงิหาคม 2560 35,900.- 
 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิฟคุโุอกะ  

2 
กรงุเทพฯ-สนามบนิฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ ุ 

เมอืงนางาซาก-ิอะตอมมคิบอมบ-์สวนสนัตภิาพ 
✈ √ √ NAGASAKI HOTEL 

3 
เมอืงซากะ-ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร-ิหมูบ่า้นยฟูอุนิ- 

สวนดอกไมค้จุคูจุมิา่-เมอืงเปบป-ุแชน่ ้าแร ่
√ √ √ BEPPU HOTEL [♨]   

4 เมอืงเปบป-ุชมบอ่น ้าจโิงคเุมงรุ-ิเมอืงฟคุโุอกะ-ชอ้ปป้ิงเท็นจนิ √ X X FUKUOKA HOTEL  

6 สนามบนิฟคุโุอกะ-กรงุเทพฯ √ ✈   
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วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ - สนามบนิฟคุโุอกะ 

22.00 น. 

 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่GO HOLIDAY ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ – สนามบนิฟคุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ 

                                              เมอืงนางาซาก ิ– อะตอมมคิบอมบ ์– สวนสนัตภิาพ  

00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 648  

08.00 น.               เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคโุอกะ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 

ศาลเจา้ดาไซฟุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพือ่ถวายแดพ่ระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ เป็น

วหิารเกา่แกแ่ละมผีูค้นหลั่งไหลไปสกัการะกนัอยา่งเนอืงแน่น วัดนีม้รีปูปัน้วัวตัง้อยูห่นา้ทางเขา้โดย

สว่นใหญผู่ค้นทีไ่ปทีว่ัดนีจ้ะไปขอพรเรือ่งการเรยีนหรอืการท างาน ใหม้คีวามฉลาดหลักแหลม

เหมอืนเขาของวัวน่ันเอง 

 

 

เทีย่ง                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร   

 

อะตอมมคิบอมบ ์ชมอาคาร พพิธิภณัฑ ์สิง่กอ่สรา้งทีถ่กูระเบดิในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เกดิขึน้

ในวันที ่9 สงิหาคม ค.ศ.1945 และยงัคงอนุรักษ์ไวใ้หค้นรุน่หลังไดด้เูป็นอนุสรณ์ น าทา่นชมภาพ

เหตกุารณ์ภายหลังสงครามทีก่อ่ใหเ้กดิความสญูเสยีอยา่งใหญห่ลวงตอ่ประเทศญีปุ่่ น  

สวนสนัตภิาพ ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 เรยีกวา่ “สงครามมหา

เอเชยีบรูพา” ภายในมอีนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามทีผ่า่นมาและการ

มองใหเ้ห็นถงึสนัตภิาพในอนาคตซึง่จะเป็นทีม่าแหง่ความสงบรม่รืน่ตอ่ไป 
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ค า่                                 รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร   

ค า่                             เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGASAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ /   

วนัทีส่ามของการเดนิทาง             เมอืงซากะ – ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ– หมูบ่า้นยฟูอุนิ 

                                                  สวนดอกไมค้จู ู– ทุง่ดอกไมห้ลากส–ี เมอืงเปบป ุ– แชน่ า้แร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ศาลเจา้ยโูทกอุนิาร ิศาลเจา้ใหญแ่หง่เมอืงซากะ และยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ทีใ่หญแ่ละส าคัญ

ทีส่ดุในญีปุ่่ นรองจากศาลเจา้ฟชุมิอินิารแิหง่เมอืงเกยีวโต, ศาลเจา้คะซะมแิหง่เมอืงอบิาราก ิ

ลักษณะการสรา้งของศาลเจา้แหง่นี้จะเหมอืนการผสมรวมลักษณะวัดน ้าใสบวกกบัศาลเจา้ฟจูมิอินิา

รแิหง่เมอืงโตเกยีวรวมกนั ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการขอพรและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นยฟูุอนิ เป็นหมูบ่า้นเล็กที่

ในจังหวัดโออติะหา่งจากเมอืงบอ่น ้ารอ้นเบปปปุระมาณ10 กโิลเมตร หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้น

หัตถกรรม และยงัเป็นทีร่วบรวมแบบบา้นตา่งๆในประเทศญีปุ่่ นทีม่อีายตุัง้แต ่120-180 ปีมารวมไว ้

ทีน่ีอ่กีดว้ย ทีน่ีจ่งึจัดไดว้า่เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่ม

ชมไดต้ลอดทัง้ปี 

 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่วนดอกไมค้จุ ูสวนดอกไมท้ีต่ัง้อยูใ่จกลางควิชมูเีนือ้ทีป่ระมาณ 49 

เอเคอรป์ลกูดอกไมป้ระมาณ 3 ลา้นตน้ 500 สายพันธุ ์ตัง้แตช่ว่งฤดใูบไมผ้ลถิงึชว่งใบไมร้ว่งใน

สวนใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทุง่ดอกไมห้ลากส ีอาทเิชน่ดอกเนโมฟีลา, ดอกลาเวนเดอรท์ีจ่ะ

ผลัดเวยีนกนัเบง่บานในชว่งเดอืนมถินุายนถงึสงิหาคมของทกุปี [ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

 

ค า่ 

                                       

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEPPU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ /  

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง               เมอืงเปบป ุ– ชมบอ่น า้จโิงคเุมงรุ ิ– เมอืงฟคุโุอกะ – ชอ้ปป้ิงเท็นจนิ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จโิงคเุมงรุ ิซึง่ประกอบไปดว้ยบอ่น ้าแรส่สีนัแปลกตาทัง้หมด 8 บอ่ (ไกดจ์ะพาทา่นเยีย่มชมเพยีง 

3 บอ่) ทีเ่กดิจากการรังสรรคข์ึน้โดยธรรมชาตแิตล่ะบอ่มคีวามรอ้นสงูเกนิกวา่ 100 องศาเซลเซยีส 

ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิทีม่นุษยธ์รรมดาไมอ่าจลงไปสมัผัสได ้จงึถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน 

“บอ่น ้า แรน่รก” ดังนัน้ ทีน่ีจ่งึมตีัวมาสคอทเป็นยมทตูนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับทกุคนทีม่าเยอืน

สถานทีแ่หง่นี ้

 

 

บา่ย                                      อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั  

 

เมอืงฟุคโุอกะ ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง ณ เท็นจนิ เพลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้ของที่

ระลกึอยา่งจใุจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ค า่                                       
อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง            เมอืงฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคโุอกะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  

11.35 น. 

14.35 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 649  

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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KYUSHU COLORFUL FLOWER 5D3N BY TG 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 
พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

25 – 29 สงิหาคม 2560 35,900 32,900 28,900 7,900 22,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื 

คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ
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กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถ

ใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

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] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  

     5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะ

สัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้

เมอืงโดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุ

ไมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตู

ไมย่กเวน้การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาต

ท างานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

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

ยิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ  

*** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืน

ใหถ้า่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 


