
 

   
 

 
 

 

 

 

ราคาเพยีง 52,900.- 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�  05 – 10 ตลุาคม 61 52,900.- 

วนัที�  12 - 17 ตลุาคม 61 53,900.- 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

GO2-ICN TG001 

KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FULL FUN 6 D 4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

  เฮา้สเ์ทนบอช หมูบ่า้นฮอลแลนด ์ของประเทศญี�ปุ่ น ที�รวมสถาปตัยกรรม ศลิปะและ 
 วฒันธรรมขนานแท ้ของ ชาวฮอลแลนดแ์ละดชัทร์วมไวด้ว้ยกนั 

  หมูบ่า้นยฟูุอนิ หมูบ่า้นเล็กๆ ในจงัหวดัโออติะ ที�ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวจากท ั�วโลก 
  ศาลเจา้ยโูทกอุนิาร ิศาลเจา้ใหญแ่หง่เมอืงซากะ เป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ที�ใหญแ่ละสําคญัที�สดุในญี�ปุ่ น 
  จโิงคเุมงรุ ิซึ�งประกอบไปดว้ยบอ่นํ �าแรส่สีนัแปลกตา เกดิจากการรงัสรรคข์ ึ�นโดยธรรมชาต ิ
  เที�ยวเมอืงฟกุโุอกะชอ้ปปิ� ง CANAL CITY TENJIN  
  ผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญี�ปุ่ น 2 คนืเต็ม 



 

   
 

                                         เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ - สนามบนิฟคุโุอกะ 

21.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที� ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัที� 2 สนามบนิฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ-เมอืงเปบป-ุชมบอ่นํ �าจโิงคเุมงรุ ิ- แชน่ํ �าแร ่

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 648 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคโุอกะ ประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟ ุซ ึ�งสรา้งขึ�นในปี ค.ศ.905 เพื�อถวายแดพ่ระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ 

เป็นวหิารเกา่แกแ่ละมผีูค้นหลั�งไหลไปสกัการะกนัอยา่งเนอืงแน่น ศาลเจา้นี�มรีปูปั�นววัตั �งอยูห่นา้ทางเขา้โดย

สว่นใหญผู่ค้นที�ไปที�วัดนี�จะไปขอพรเรื�องการเรยีนหรอืการทํางาน ใหม้คีวามฉลาดหลักแหลมเหมอืนเขาของ

วัวนั�นเอง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําทา่นเยี�ยมชม จโิงคเุมงรุ ิซ ึ�งประกอบไปดว้ยบอ่นํ�าแรส่สีนัแปลกตาทั �งหมด 8 บอ่ (ไกดจ์ะพาทา่น

เยี�ยมชมเพยีง 3 บอ่) ที�เกดิจากการรังสรรคข์ึ�นโดยธรรมชาตแิตล่ะบอ่มคีวามรอ้นสงูเกนิกวา่ 100 องศา

เซลเซยีส ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิที�มนุษยธ์รรมดาไมอ่าจลงไปสมัผสัได ้จงึถกูกลา่วขานวา่เป็นเสมอืน 

“บอ่นํ�าแรน่รก” ดังนั�น ที�นี�จงึมตีัวมาสคอทเป็นยมทตูนอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับทกุคนที�มาเยอืนสถานที�แหง่นี� 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั BEPPU KAMENOI หรอืเทยีบเทา่ 

** จากน ั�นใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าธรรมชาต ิ(Onsen)** 

วนัที� 3 หมูบ่า้นยฟูอุนิ-ซากะ-โทซุพเีมี�ยม เอา้ทเ์ล็ต- แชน่ํ �าแร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเที�ยวชม หมูบ่า้นยฟูุอนิ เป็นหมูบ่า้นเล็กที�ในจงัหวดัโออติะ หา่งจากเมอืงบอ่นํ�ารอ้นเบปปปุระมาณ10 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 
กรงุเทพฯ-สนามบนิฟคุโุอกะ 
 

    

2 
สนามบนิฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟุ-เมอืงเปบป-ุ 
ชมบอ่นํ �าจโิงคเุมงรุ ิ– แชน่ํ �าแร ่ ✈  � � 

BEPPU KAMENOI 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โออติะ-หมูบ่า้นยฟูอุนิ-ซากะ-เมอืงโทส-ุโทซุพเีมี�ยม 
เอา้ทเ์ล็ต – แชน่ํ �าแร ่ �   � � 

URESHINO 
ONSEN  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร-ินางาซาก-ิเฮา้สเ์ทนบอช �   อสิระ อสิระ 
WATERMARK 

HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

5 เมอืงฟกุโุอกะ - CANAL CITY – TENJIT �  อสิระ อสิระ 
FUKUOKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

6 สนามบนิฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ � ✈   



 

   
 

กโิลเมตร หมูบ่า้นแหง่นี�เป็นหมูบ่า้นหตัถกรรม และยงัเป็นที�รวบรวมแบบบา้นตา่งๆในประเทศญี�ปุ่ นที�มอีายุ

ตั �งแต ่120-180 ปีมารวมไวท้ี�นี�อกีดว้ย ที�นี�จงึจัดไดว้า่เป็นพพิธิภณัฑท์ี�มชีวีติที�สามารถดงึดดูนักทอ่งเที�ยวให ้

เดนิทางมาเยี�ยมชมไดต้ลอดทั �งปี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นเดนิทางสูจ่ังหวดัซากะ นําทา่นชอ้ปปิ�งที� โทชุพเีมี�ยม เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบ

รนดญ์ี�ปุ่ นที�ดังไปทั�วโลก พบกบัคอลเลคชั�นเสื�อผา้ใหมล่า่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซื�อกระเป๋าแบรนดเ์นมยี�หอ้ดังไดท้ี�รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครื�องประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEURE, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, HOGAN ฯลฯ 

คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั URESHINO ONSEN  

** จากน ั�นใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าธรรมชาต ิ(Onsen)** 

วนัที� 4 ศาลเจา้ยโูตคอุนิาร ิ– นางาซาก ิ- เฮา้สเ์ทนบอช 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ยโูทกอุนิาร ิศาลเจา้ใหญแ่หง่เมอืงซากะ และยงัเป็น 1 ใน 3 ศาลเจา้ที�ใหญแ่ละ

สําคญัที�สดุในญี�ปุ่ นรองจากศาลเจา้ฟชุมิอินิารแิหง่เมอืงเกยีวโต ศาลเจา้คะซะมแิหง่เมอืงอบิาราก ิลักษณะการ

สรา้งของศาลเจา้แหง่นี�จะเหมอืนการผสมรวมลักษณะวดันํ�าใสบวกกบัศาลเจา้ฟจูมิอินิารแิหง่เมอืงโตเกยีว

รวมกนั ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการขอพรและถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูจ่ังหวดันางา

ซาก ิ

กลางวนั นําทา่นเขา้ชม เฮา้สเ์ทนบอช หมูบ่า้นฮอลแลนด ์ของประเทศญี�ปุ่ น ที�รวมสถาปัตยกรรม ศลิปะและวัฒนธรรม

ขนานแทข้องชาวฮอลแลนดแ์ละดชัทร์วมไวด้ว้ยกนั พรอ้มสนุกสนานตื�นเตน้กบัสิ�งอํานวยความสะดวก

นานัปการ ทา่นสามารถถา่ยรปูกบับรรยากาศรอบๆ ไดอ้ยา่งสนุกสนาน ทั �งกงัหันแบบฮอลแลนด ์ทุง่ดอกไม ้

ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นทุง่ดอกทวิลปิ, ทุง่ดอกกหุลาบ, หรอืแมก้ระทั�งลอ่งเรอืชมบรรยากาศของเฮาสเ์ทนบอชได ้

อยา่งสบายใจ หรอืทา่นที�ชอบความตื�นเตน้เชญิที� โรงภาพยนตร ์และสวนสนุกแบบตะวันตก เชน่ HORIZON 

ADVENTURE ชมการแสดงฉากนํ�าทว่มใหญ ่ฟ้าผา่ที�ทําไดเ้หมอืนจรงิอยา่งน่าทึ�ง พรอ้มชมทวิทศันอ์นัสวยงาม

ของเมอืงนี�, FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ใหท้า่นรว่มผจญภยัไปกบัฉากภาพยนตรก์ารตอ่สู ้

สดุยิ�งใหญน่อกอวกาศที�มทีา่นเป็นดารานําแสดงดว้ย รับรองไดเ้ลยวา่ทา่นจะประทับใจไปอกีนานพรอ้มทั �งยงั

เลอืกซื�อสนิคา้ชื�อดังไมว่า่จะเป็นขนมเคก้ ชอ็คโกแลต และชทีหลากหลายชนดิไดต้ามอธัยาศัย 

** เพื�อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที�จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า ** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั WATERMARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�5 ฟุกโุอกะ – ชอ้ปปิ� ง CANAL CITY - ชอ้ปปิ� งเทนจนิ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงฟกุโุอกะ นําทา่นชอ้ปปิ�ง CANAL CITY หา้งขนาดใหญต่ั �งอยูใ่จกลางเมอืง 

ฟกุโุอกะ และรายลอ้มไปดว้ยลําคลอง ภายในมรีา้นคา้มากมาย โดยเฉพาะสนิคา้แบรนดเ์นม ภตัตาคาร โรง

ภาพยนตร ์โรงแรม โรงละครเวท ี นอกจากนี�ในชว่งเทศกาลตา่งๆ ก็จะมกีารประดับไฟดสูวยงาม ดังนั�นจงึมี

นักทอ่งเที�ยวนยิมมาที�นี�อยูเ่สมอ 

บา่ย 
นําทา่นชอ้ปปิ�งยา่นการคา้ที�มชี ื�อเสยีง ณ เท็นจนิ เพลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซื�อของที�ระลกึอยา่งจใุจกบัแบรนดเ์นม

มากมาย และเครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสื�อผา้แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสาํหรับวยัรุ่น เครื�องสาํ อางยี�หอ้ดงัของญี�ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK 

II, SHISEDO และอื�นๆอกีมากมาย 

** เพื�อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที�จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า ** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั FUKUOKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�6 สนามบนิฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ 



 

   
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ เพื�อเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

11.35 น.  นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 649 

14.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

โปรแกรม :  KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FULL FUN 6D4N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

05-10 ตลุาคม 61 52,900 49,900 49,900 44,900 31,400 8,900 

12-17 ตลุาคม 61 53,900 50,900 50,900 45,900 31,400 8,900 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั �งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�นั�ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ   หรอื คา่ทวัร ์

ท ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 



 

   
 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ



 

   
 

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพื�อเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 



 

   
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�

ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอเอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี�ทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางที�จะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวที�สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยื�นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ี�ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ�มเตมิ 

เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ�ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ�ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื�นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั�น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ�ม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริ�น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั �งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชื�อบรษัิทที�ทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั�น ถา่ยเอกสาร

ตั �งแต ่หนา้ชื�อ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ที�ปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีที�เลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั �งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี�ปุ่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั �งนี�เพื�อประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ที�นี�**  

**หากยื�นเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ื�นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีที�มกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยื�นวซีา่อกีครั �งจะ 

   ไมส่ามารถยื�นไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันที�ถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญี�ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 



 

   
 

 


