SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA SNOW
5 DAYS 4 NIGHTS

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

 เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ
 เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียว ย่านชินจูกุ
 สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ
 ดื่มน้ําบริสุทธิ์ที่เกิดจากการละลายของหิมะของภูเขาไฟฟูจิ ณ บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก
 ไกด์พานมัสการเจ้าแม่กวนอิมชื่อดังในเมืองนาโกย่าพร้อมเดินเล่น ย่านช้อปปิ้งโอสึ
 อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่ใจกลางเมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ
 อาบน้ําแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า

กําหนดการเดินทาง:

04 – 08, 07 – 11, 11 – 15 มีนาคม 2559

30,900.-

1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ-เมืองนาริตะ
2. เมืองนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า-ช้อปปิ้งชินจูกุ
แช่น้ําแร่
3. กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไกทะเลสาบฮามานา-ช้อปปิ้งอิออน
4. วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ-ย่านซาคาเอะ
[ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ-ไม่รวมค่าเดินทาง-1000 เยน]
5. สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
05.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – เมืองนาริตะ

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

08.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
JL 708

16.05 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย
นําคณะเข้าสู่ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า [3*]

วันที่สองของการเดินทาง
เช้า

เมืองนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – แช่น้ําแร่

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นํา
ท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟ
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ย่านชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย
กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่
ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ํา

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
และจะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่สามของการเดินทาง

กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี – บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก
ทะเลสาบฮามานา – ช้อปปิ้งอิออน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสัมผัสความสนุก สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้
อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” อย่างเป็นประสบ
การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสําหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุก
ชนิด ** จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ําที่เกิดจากการละลาย

ของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ําแต่
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ละบ่อน้ํา ดังนั้นน้ําที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้
ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
อิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิด เช่น
พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิ้ว ที่ขึ้นชื่อเพื่อเป็นของฝาก จากนั้นนําท่านเดินทางช้อปปิ้งอย่างจุ
ใจต่อ ณ ห้างอิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนม ผลไม้ตาม
ฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

วันที่สี่ของการเดินทาง

วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ – ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ – ย่านซาคาเอะ
[ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ – ไม่รวมค่าเดินทาง ~ 1000 เยน ]

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เดินทางโดยรถไฟสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ [ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง
โดยประมาณ 1,000 เยน] วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาโงย่าและเป็นวัดที่ได้รับ
ความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจํานวนมาก วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระใน
จังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งให้ย้ายศาลเจ้าจากกิฟุมาไว้ยังเมืองนาโงย่า
วิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดแห่งนี้แม้จะถูกทําลายจากทั้งอุทกภัย
และอัคคีภัยหลายครั้งแต่ยังอยู่รอดมาได้ หลังจากนมัสการเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้
อิสระเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งย่านการค้าซาคาเอะ มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน ทั้งร้านขาย
เสื้อผ้า รองเท้า พร้อมทั้งยังมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกทานอีกด้วย

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา *
ค่ํา

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า

สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ

10.25 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737

14.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA SNOW 5 DAYS 4 NIGHTS BY JAL
กําหนดการเดินทาง

04 – 08, 07 – 11, 11 – 15 มีนาคม 2559

อัตราค่าบริการ

มีนาคม 2559

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

30,900.-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

30,900 .-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ

30,900 .-

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

27,900 .-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,900 .ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 8,000.- บาท

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 12,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจํา
ที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา

หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพลส จํากัด ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิน
ทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชําระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ
วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ

2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.

ค่าน้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
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. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200

,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า

โทรศัพท์ เป็นต้น
3.

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.

ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5.

ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่ น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัท
จะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก
ระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน)
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1. พาสปอร์ตจีนแดง
จะใช้เวลาดําเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอ
รบกวนให้ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น (เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็น
ผู้ดําเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
โดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง
60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น
การยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ที่ทํางาน ต้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
1.1 Passport China
1.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่
ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
1.3
หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า -ออกที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้ง
ถ่ายสําเนาพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.4 ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทํางาน พร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่านั้น ถ่ายเอกสาร
ตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้
ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
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Remark
**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจจะทําให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ **
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจ ารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคําร้องขอวีซ่า **
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะ
ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการ**

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503
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