LOVELY FLOWER KYUSHU
5 Days 3 Nights

โดยสายการบินไทย

 ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ
 เดินเล่นชมเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองปายแห่งญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านยูฟุอิน
 เที่ยวชมความงดงามของดอกไม้หลายสี ณ สวนดอกไม้คุจู [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
 ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ที่อยู่คู่เกาะคิวชูมาช้านาน ณ ปราสาทคุมาโมโต้
 พักผ่อนอาบน้าแร่ในเมืองแห่งบ่อน้าแร่ชื่อดัง เมืองเบปปุ
 ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองฟุคุโอกะ ณ เท็นจินมอลล์

 นอนในเมืองฟุคุโอกะ 2 คืนเต็ม / อิสระช้อปปิ้งเมืองฟุคุโอกะ
กาหนดการเดินทาง:

03 – 07 กรกฎาคม

29,900.-

10 – 14, 17 – 21, 24 – 28 กรกฎาคม, 31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 58
วันที่

โปรแกรม

มืออาหาร

D1.

กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ

-

D2.

สนามฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบปปุ
อาบน้าแร่

- /L /D

D3.
D4.
D5.

ชมบ่อน้าจิโงคุเมงุริ – สวนดอกไม้คูจู – ทุ่งดอกไม้หลากสี
เมืองคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้
อิสระช้อปปิ้ง ณ เมืองฟุคุโอกะ
เมืองฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
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โรงแรม

เมืองเบปปุ

BF / L / -

ฟุกุโอกะ

BF /-/-

ฟุกุโอกะ

BF /-/-

-

หน้า 1

วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สองของการเดินทาง

สนามฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเบปปุ
อาบน้าแร่

00.50 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น น้าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึนในปี ค.ศ.905 เพื่อ
ถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะ
กันอย่างเนืองแน่น วัดนีมีรูปปั้นวัวตังอยู่หน้าทางเข้าโดยส่วนใหญ่ผู้คนที่ไปที่วัดนีจะไปขอพร
เรื่องการเรียนหรือการท้างาน ให้มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนเขาของวัวนั่นเอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านเล็กที่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน้าร้อน
เบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนีเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม และยังเป็นที่รวบรวมแบบ
บ้านต่างๆในประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุตังแต่ 120-180 ปีมารวมไว้ที่นี่อีกด้วย ที่นี่จึงจัดได้ว่าเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้ตลอดทังปี

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าและจะทาให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่สามของการเดินทาง

ชมบ่อน้าจิโงคุเมงุริ – สวนดอกไม้คูจู – ทุ่งดอกไม้หลากสี
เมืองคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านเยี่ยมชม จิโงคุเมงุริ ซึ่งประกอบไปด้วยบ่อน้าแร่สีสันแปลกตาทังหมด 8 บ่อ (ไกด์จะ
พาท่านเยี่ยมชมเพียง 3 บ่อ) ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึนโดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสูง
เกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสันและความร้อนชนิดที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจลงไป
สัมผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน้าแร่นรก” ดังนัน ที่นี่จึงมีตัวมาสคอทเป็นยมทูต
น้อยคอยให้การต้อนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่งนี จากนันน้าท่านเดินทางสู่สวนดอกไม้
คุจู สวนดอกไม้ที่ตังอยู่ใจกลางคิวชูมีเนือที่ประมาณ 49 เอเคอร์ปลูกดอกไม้ประมาณ 3 ล้าน

G4 : LOVELY FLOWER KYUSHU 5 DAYS 3 NIGHTS BY TG

หน้า 2

ต้น 500 สายพันธุ์ ตังแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงช่วงใบไม้ร่วงในสวนให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทุ่ง
ดอกไม้หลากสี อาทิเช่นดอกเนโมฟีลา, ดอกลาเวนเดอร์ที่จะผลัดเวียนกันเบ่งบานในช่วง
เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

น้าท่านเดินทางสู่เมืองคุมาโมโต้ น้าท่านเข้าชม ปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทเก่าแก่ที่ยัง
ทรงคุณค่าผ่านกาลเวลาและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเคียงข้างกับภูมิภาคคิวชูมากว่า 400 ปี
ปราสาทหลังนีถูกสร้างขึนเมื่อปี 1607 โดยอิเดตะ ฮิเดโนบุ ท้าจากไม้แท้ ๆ ทังหลัง ส่วนตัว
ก้าแพงท้ามาจากหิน เมื่อปี 1601-1607 ปราสาทหลังนีได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปให้มี
ความกว้างขวางตระการตาออกไป จึงท้าให้ตัวปราสาทนันมีประตูมากถึง 49 ประตู เป็นประตู
ใหญ่ 18 ประตูและประตูเล็กอีก 29 ประตู ความสวยงามของปราสาทในสภาพเดิมต้องสูญสิน
ไปอันเกิดจากเหตุอัคคีภัยถึง 2 ครัง คือในปี 1877 และ 1960 หลังจากนันจึงได้มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ครังใหญ่ ปราสาทหลังนีมักถูกเรียกว่า “ปราสาทดา” ตามสีที่ทาตัวปราสาท
ไว้ และปราสาทคุมาโมโต้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การก่อตัง
จังหวัดคุมาโมโต้ เมื่อปี 2007 อีกด้วย

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่า ณ ตามอัธยาศัย
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก SUTTON HOTEL HAKATA CITY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

อิสระช้อปปิ้ง ณ เมืองฟุคุโอกะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ เมืองฟุคุโอกะ [โดยรถไฟ] ช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง
ณ เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณ
ผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือผ้าแบรนด์เนม เสือผ้าแฟชั่นส้าหรับวัยรุ่น เครื่องส้าอางยี่ห้อ
ดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
*เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า *

ค่า

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก SUTTON HOTEL HAKATA CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า

เมืองฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

11.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

14.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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LOVELY FLOWER KYUSHU 5 DAYS 3 NIGHTS BY TG
กาหนดการเดินทาง :

03 – 07 กรกฎาคม
10 – 14, 17 – 21, 24 – 28 กรกฎาคม, 31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 58
กรกฎาคม – สิงหาคม 2558

อัตราค่าบริการ

29,900 .-

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

29,900 .-

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ

29,900 .-

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

26,900 .-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,900 .ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 11,000.- บาท

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณ าติดต่อเจ้าหน้าที่ข องบริษัทฯ ก่อนทุก ครัง มิฉ ะนันทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 10,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการส้ารองที่นั่ง) และ
ช้าระค่าทัวร์ทังหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
5. กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

อี-สกายลิงค์ ทราเวล

200-303467-1

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์
นายนพดล มหาพีราภรณ์
670-2-09125-8
**แจ้งการช้าระเงินได้ที่ โทร.02 294 5864 แฟกซ์ 02 294 5865 หรือ tours@thaiskyticket.com / LINE ID:ESKYLINK
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
- แการยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ้าท่านละ 5,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ้าทังหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทังหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทังหมด
- ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ้า
ที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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**สาคัญ!! บริษัท Go Holiday Tour ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
ประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชันที่นั่งจากชันประหยัดเป็นชันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก
บัตรสะสมไมล์ จะต้องด้าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยช้าระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-

เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

-

เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
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5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจ
คนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทังนีขึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึนระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ้านักระยะ
สันเท่านัน
3. ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสาหรับพาสปอร์ตจีนแดง
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน)
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1. พาสปอร์ตจีนแดง
จะใช้เวลาด้าเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมา
ทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนีทางบริษัทเป็น
ผู้ด้าเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไป
และกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น
การยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ที่ท้างาน ต้องแสดงใบอนุญาตท้างานเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
1.1 Passport China
1.2 รูปถ่าย 2นิว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พืนหลังเป็นสีขาวเท่านัน” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิมเห็น
ฟัน ไม่สวมแว่นด้า ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริน หรือ ถ่ายเอง ***
1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทังถ่าย
ส้าเนาพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต
1.4 ใบส้าคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต
1.6 ใบอนุญาตท้างาน Work permit ถ่ายส้าเนาหน้าชื่อบริษัทที่ท้างาน พร้อมน้าตัว
จริงไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือ
ฝากประจ้าเท่านัน ถ่ายเอกสารตังแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชี
ล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายส้าเนาเล่ม
เก่ามาตังแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น
***
Remark
**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจจะท้าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทังนีเพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี**
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นค้าร้องขอวีซ่า**
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครังจะ
ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ**
แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503
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