
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
         

  เทยีวเมอืงทางตอนใตข้องเกาะควิช ูมยิาซาก,ิ คาโกชมิา, อบิซููก ิสมัผัสประสบการณแ์ปลกใหม่ 

  ขอพรจากศาลเจา้ชอืดงัแห่งเกาะควิช ูณ ศาลเจา้ดาไซฟุ พรอ้มเดนิเลน่ชม หมูบ่า้นยูฟุอนิ 

  ชมความสวยงามปราสาทเกา่แกท่อียู่คูเ่กาะควิชมูาชา้นาน ณ ปราสาทคุมาโมโต ้

  เทยีวชมชอ่งแคบทเีกดิจากการรังสรรคจ์ากธรรมชาตทิสีวยงาม ณ ชอ่งแคบทาคาจโิฮะ 

  ชมความสวยงามของศาลเจา้อโุดะ ศาลเจา้ทตีงับนในถําทมีองเห็นความสวยงามของววิทะเล 

  นังเฟอรร์สีู ่เกาะซากรุะจมิะ เกาะทขีนึชอืเรอืงความสวยงามทสีดุในเกาะใต ้

  สมัผัสประสบการณอ์บทรายรอ้น ทจีะทําใหท้่านลมืความเมอืยลา้ 

  ทดลองนงัรถไฟชนิคนัเซ็น รถไฟทมีคีวามตรงตอ่เวลาทสีดุในโลก 

  พักผ่อนอาบนําแร่ในเมอืงแห่งบ่อนําแร่ชอืดงั เมอืงเบปป ุ 
  

กําหนดการเดนิทาง : 20 – 25 มนีาคม 2558 [Sakura] 50,900.-   
1. กรุงเทพฯ 

2. กรุงเทพฯ-สนามบนิฟคุโุอกะ-ศาลเจา้ดาไซฟ ุ

หมู่บา้นยูฟอุนิ-เมอืงเบปปุ-ชมบ่อนําจโิงคเุมงุร ิ

แชนํ่าแร่ 

3. เมอืงคมุาโมโต-้ปราสาทคมุาโมโต ้

ชอ่งแคบทาคาจโิฮะ-เมอืงมยิาซาก-ิแชนํ่าแร่ 

4. ศาลเจา้อโุดะ-นังเฟอรร์สีูเ่กาะซากรุะจมิะ-เมอืงอบิูซกุ ิ 

อาบทรายรอ้น 

5. นังรถไฟชนิคนัเซ็นจากเมอืงคาโกชมิ่าสูเ่มอืงฟคุโุอกะ 

ชอ้ปปิงสถานีฮากะตะ 

6. สนามบนิฟคุโุอกะ-กรุงเทพฯ 

SOUTH KYUSHU BLOSSOM 
6 Days 4 Nights 

                 โดยสายการบนิไทย  



 

วนัแรกของการเดนิทาง            กรุงเทพฯ 

22.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภูม ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  

โดยจะมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง         กรุงเทพฯ – สนามบนิฟุคโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟุ – หมูบ่า้นยฟุูอนิ  
                                               เมอืงเบปปุ – ชมบอ่นําจโิงคเุมงุร ิ– แชน่ําแร ่

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคุโอกะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 648  

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคุโอกะ ประเทศญปีุ่ น  นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ดาไซฟุ ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ.905 เพอืถวาย

แดพ่ระนักปราชญม์จิซิาเนะ สงุาวาระ เป็นวหิารเกา่แกแ่ละมผูีค้นหลงัไหลไปสกัการะกนัอย่าง

เนืองแน่น วดันีมรีูปปันววัตงัอยู่หนา้ทางเขา้โดยสว่นใหญ่ผูค้นทไีปทวีดันีจะไปขอพรเรอืงการ

เรยีนหรอืการทํางาน ใหม้คีวามฉลาดหลกัแหลมเหมอืนเขาของววันันเอง 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นยูฟุอนิ เป็นหมู่บา้นเล็กทใีนจังหวดัโออติะห่างจากเมอืงบ่อนํารอ้น

เบปปุประมาณ10 กโิลเมตร หมู่บา้นแห่งนีเป็นหมู่บา้นหัตถกรรม และยังเป็นทรีวบรวมแบบบา้น

ตา่งๆในประเทศญปีุ่ นทมีอีายุตงัแต ่120-180 ปีมารวมไวท้นีีอกีดว้ย ทนีีจงึจัดไดว้า่เป็น

พพิธิภัณฑท์มีชีวีติทสีามารถดงึดดูนักท่องเทยีวใหเ้ดนิทางมาเยยีมชมไดต้ลอดทังปี จากนันนํา

ท่านเยยีมชม จโิงคุเมงรุ ิซงึประกอบไปดว้ยบ่อนําแร่สสีนัแปลกตาทังหมด 8 บ่อ (ไกดจ์ะพา

ท่านเยยีมชมเพยีง 3 บ่อ) ทเีกดิจากการรังสรรคข์นึโดยธรรมชาตแิตล่ะบ่อมคีวามรอ้นสงูเกนิกวา่ 

100 องศาเซลเซยีส ดว้ยสสีนัและความรอ้นชนดิทมีนุษยธ์รรมดาไม่อาจลงไปสมัผัสได ้จงึถูก

กลา่วขานวา่เป็นเสมอืน “บ่อนําแร่นรก” ดงันัน ทนีีจงึมตีวัมาสคอทเป็นยมทูตนอ้ยคอยใหก้าร

ตอ้นรับทุกคนทมีาเยอืนสถานทแีห่งนี 

 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําท่านเขา้สูท่พีัก โรงแรม  ASO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาตเิพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้

และจะทาํใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีามของการเดนิทาง            เมอืงคมุาโมโต ้– ปราสาทคมุาโมโต ้– ชอ่งแคบทาคาจโิฮะ 
                                                 เมอืงมยิาซาก ิ– แชน่ําแร ่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคุมาโมโต ้นําท่านเขา้ชม ปราสาทคุมาโมโต ้ปราสาทเกา่แกท่ยีัง

ทรงคณุคา่ผ่านกาลเวลาและประวตัศิาสตรท์ยีาวนานเคยีงขา้งกบัภูมภิาคควิชมูากวา่ 400 ปี 

ปราสาทหลงันีถูกสรา้งขนึเมอืปี 1607 โดยอเิดตะ ฮเิดโนบุ ทําจากไมแ้ท ้ๆ ทังหลงั สว่นตวั

กําแพงทํามาจากหนิ เมอืปี 1601-1607 ปราสาทหลงันีไดแ้ผ่ขยายอาณาเขตออกไปใหม้คีวาม

กวา้งขวางตระการตาออกไป จงึทําใหต้วัปราสาทนันมปีระตมูากถงึ 49 ประต ูเป็นประตใูหญ่ 18 

 



 

ประตแูละประตเูล็กอกี 29 ประต ูความสวยงามของปราสาทในสภาพเดมิตอ้งสญูสนิไปอนัเกดิ

จากเหตอุคัคภีัยถงึ 2 ครัง คอืในปี 1877 และ 1960 หลงัจากนันจงึไดม้กีารบูรณปฏสิงัขรณค์รัง

ใหญ่ ปราสาทหลงันีมักถูกเรยีกวา่ “ปราสาทดํา” ตามสทีทีาตวัปราสาทไว ้ และปราสาทคมุา

โมโตย้ังเป็นสถานททีใีชใ้นงานเฉลมิฉลองครบรอบ 400 ปี การกอ่ตงัจังหวดัคมุาโมโต ้เมอืปี 

2007 อกีดว้ย 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย นําท่านสู ่ชอ่งแคบทาคาจโิฮะ ชอ่งแคบนีมลีกัษณะเป็นรูปตวัวซีงึเกดิจากการทแีม่นําโกคาเสะ

ถูกลาวาทปีะทุขนึมาจากภูเขาไฟอะโสะกดัเซาะจนเกดิเป็นชอ่งแคบนีขนึมา ใหท้่านไดช้มความ

งดงามของทวิทัศนท์งีดงาม ซงึในชว่งปลายมนีาคมจะเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะกําลงัผลดิอกใหช้นื

ชมและใหท้่านไดถ้่ายรูปคูไ่ฮไลทข์องทาคาจโิฮะ คอื "นําตกมานาอ"ิ ทนัีกท่องเทยีวนยิม

ถ่ายรูปเป็นมุมฮติเมอืไดม้าเยอืนใหท้่านไดช้นืชมกบับรรยากาศตามอธัยาศยั จากนันนําท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงมยิาซาก ิตงัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะควิชเูป็นเมอืงชายฝังทะเลที

มชีอืเสยีง 

 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําท่านเขา้สูท่พีัก โรงแรม  AOSHIMA GRAND HOTEL MIYAZAKI หรอืเทยีบเท่า 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาตเิพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้

และจะทาํใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีขีองการเดนิทาง          ศาลเจา้อุโดะ – นงัเฟอรร์สูีเ่กาะซากุระจมิะ – เมอืงอบูิซุก ิ 
                                           อาบทรายรอ้น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้อโุดะ ศาลเจา้แห่งนีตงัอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมยิาซาก ิสรา้งในปี

ค.ศ. 1950 จุดเดน่ของทตีงัคอืสรา้งอยู่ในถําทมีหีนา้ผาตดิทะเลเมอืออกไปขา้งนอกถําสามารถ

มองเห็นววิทะเลไดอ้ย่างงดงาม ศาลเจา้แห่งนีสรา้งขนึเพอืบูชาเทพนนิกิโินะ มโิกโตะ และ

จุดเดน่ของศาลเจา้แห่งนี คอื มหีนิรูปร่างคลา้ยเตา้นมบนผนังถําซงึหากใครไดด้มืนําทหียดจาก

หนิจะทําใหส้มหวงัเรอืงบุตร ผูค้นนยิมมาทนีีเพอืขอพรใหช้วีติคูย่นืยาว ใหม้บีุตรและคลอดง่าย 

ขอใหเ้ด็กมสีขุภาพแข็งแรงและปลอดภัย 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย นําท่านเดนิทางไปยัง นงัเฟอรร์สีูเ่กาะซากรุะจมิะ ซงึเป็นทตีงัของภูเขาไฟซากรุะจมิะทยีังมี

การปะทุอยู่เลยเกดิเป็นควนัใหเ้ห็นตลอดเวลา ดว้ยคณุลกัษณะทางภูมศิาสตรท์โีดดเดน่ทสีดุทมีี

ระดบัความสงูของ 1,117 เมตรและเสน้รอบวงประมาณ 50 กโิลเมตร ใหท้่านไดช้นืชมไปกบั

ควนัทพีวยพุ่งออกมาจากปลอ่งภูเขาไฟ จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอบิซูุก ิเป็นเมอืงทอียู่

ทางตอนใตข้องเมอืงคาโกชมิา มอืชอืเสยีงในดา้นการอบทรายรอ้น นําท่านสมัผัสประสบการณ์

การ อบทรายรอ้น ทจีะทําใหท้่านไดรู้ส้กึผ่อนคลายความเมอืยลา้ คณุสมบัตขิองทรายของทนีี 

จะอดุมดว้ยแร่ธาตทุดีมีปีระโยชนต์อ่ร่างกาย ชว่ยเรอืงระบบการไหลเวยีนของเลอืด ระบบสมอง 

 



 

ระบบไขขอ้กระดกู และยังบรรเทาโรคกระเพาะไดอ้กีดว้ย 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําท่านเขา้สูท่พีัก โรงแรม IBUSUKI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาตเิพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้

และจะทาํใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง            นงัรถไฟชนิคนัเซ็นจากเมอืงคาโกชมิา่สูเ่มอืงฟุคโุอกะ 
                                                ชอ้ปปิงสถานฮีากะตะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่าน นงัรถไฟชนิคนัเซ็นจากเมอืงคาโกชมิา่สูเ่มอืงฟุคุโอกะ โดยรถไฟชนิคนัเซน รถไฟ

วงิเร็วทสีดุในโลก ซงึนําท่านสูจุ่ดหมายปลายทางดว้ยความเร็วสงูสดุ 270 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง 

โดยรถไฟชนิคนัเซนมสีถติกิารเดนิรถคลาดเคลอืนจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วนิาทเีท่านัน 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย จากนันนําท่านชอ้ปปิงย่านการคา้ทมีชีอืเสยีง ชอ้ปปิงยา่นสถานฮีากะตะ เพลดิเพลนิกบัการ

จับจ่ายซอืของทรีะลกึอย่างจุใจกบัแบรนดเ์นมมากมาย และเครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครอืงเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้แบรนดเ์นม 

เสอืผา้แฟชนัสําหรับวยัรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดงัของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย 

 

คํา อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั  

 นําท่านเขา้สูท่พีัก ARK HOTEL ROYAL HAKATA หรอืเทยีบเท่า  

วนัทหีกของการเดนิทาง             สนามบนิฟุคโุอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฟคุโุอกะ เพอืเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  

11.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 649  

15.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 



 

SOUTH KYUSHU BLOSSOM 6 DAYS 4 NIGHT BY TG  
กาํหนดการเดนิทาง  20 – 25 มนีาคม 2558 [Sakura] 

       

อตัราคา่บรกิาร มนีาคม 2558 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 50,900.- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 47,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมเีตยีงเสรมิ ราคาท่านละ 47,900 .- 

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาท่านละ  42,900 .- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,900 .- 

ราคาไมร่วมตวั หกัคนืทา่นละ  15,000.-  บาท 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว  

    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ  

     กอ่นทกุครงั  มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

4.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท 

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทังหมด  

 4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด 

 4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด 

 4.5 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มัดจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มัดจําทพีัก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์งัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.6 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทรีะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

**สําคญั!! บรษิทั Tripple Six NAV ทาํธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้

ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ**  

4.7 เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดบัชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยชําระเงนิท่านตอ้งการการทเีคานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน  

 2. คา่ทพีักหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่นําหนักสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดีคา่

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 วนั  

ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ังนีขนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง 

 6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของ

เงนิสกลุเยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการยนืวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง  
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพอืทจีะสง่ไปที

ประเทศญปีุ่ นเพอืขอเอกสารรับรองจากญปีุ่ น(เอกสารชดุนีทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทสีํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวนัเดนิทางทจีะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 60 

ปี ตอ้งมาแสดงตวัทสีถานทูต (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยนืวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ทํีางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพมิเตมิ 

 

เอกสารทใีชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถ่าย 2นวิ 2 ใบขนาด 2 X 2 นวิ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและ “พนืหลงัเป็นสขีาวเทา่นนั” ถ่ายหนา้ตรง 

ไม่ยมิเห็นฟัน ไม่สวมแวน่ดํา ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปรนิ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทสีํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง

ถ่ายสําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทูต 

 1.4 ใบสําคญัถนิทอียู่ ถ่ายสําเนาทุกหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถ่ายสําเนาทุกหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหนา้ชอืบรษัิทททํีางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเท่านัน ถ่าย

เอกสารตงัแต ่หนา้ชอื และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทปีรับยอดบัญชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีทเีลม่ปัจจุบันอายุไม่ถงึ 

6 เดอืนใหถ้่ายสําเนาเลม่เกา่มาตงัแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสุลญปีุ่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจจะทําใหท้่านเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทังนีเพอืประโยขนข์องตวัท่านเองจงึขออภัยมา ณ ทนีี**  

**หากยนืเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทูตจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้นืคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทมีกีารถูกปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทูตขอสงวนสทิธทิจีะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยนืวซีา่อกีครังจะ 

   ไม่สามารถยนืไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวนัทถีูกปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญปีุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
 

 


