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กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้ า
กรุ๊ ป ทัวร์ พร้ อมกันที่ท่ า อากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั้ น 4
แถว D เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
สนามบินโอซาก้ า – สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ - เมืองนาโกย่า
ค่า
เดินทางถึง สนามบินโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร
📸 สวนสนุ กยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ ตื่นเต้น ระทึ กขวัญ และสนุกสนานก ับเครื่ องเล่นผจญภัย
ไปในดิ นแดนของหนังดังที่มชื่ อเสียงเป็ นที่รู้จัก อาทิ สไปร์ เดอร์แ มน, เทอร์ มิเนเตอร์ , จูราสสิค
พาร์ค ฯลฯ โดยที่ นี่จะแบ่งเป็ น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบด้วยเครื่ องเล่น เทอร์มิเน
เตอร์ , สไปร์เดอร์แมน / 2.โซนฮอล์ลีวูด มีเครื่ องเล่น ผจญภัยก ับอีที , เซซามี สตรี ท , เชรค 4D,
Animation Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิส

โก มีเครื่ องเล่น Back to the Future, แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปปี้
สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเครื่ องเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวิลด์ / 8. โซนอะมิ
ตี วิลเลจ พบเครื่ องเล่น จอว์ / 9.โซนแลนด์ ออฟ ออช พบการแสดงโชว์พบก ับ Wicked of Oz
และ Toto & Friends.. ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งของที่ระลึกที่ มีให้ท่านเลือกซื้อสะสมทุ กโซน
พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุ ก และเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ ออกมาเดินโชว์ทักทายท่าน
ตลอดเวลา และสนุกสุดมันส์ก ับเครื่ องเล่นมากมายตามอัธยาศัย
เที่ยง

ค่า
ที่พัก
วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
สนุ กกนั ต่อ โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ
แฮร์รี่ พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่ น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินก ับการสารวจห้องเรี ยนเวทมนตร์คาถา ย่านฮ
อกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ
บัตเตอร์เบียร์ เครื่ องดื่มที่ ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่ งนี้
(ไม่มีแ อลกอฮอล์) และที่ พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก
คือโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใน
การถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์
ไปก ับแฮร์ รี่พอตเตอร์ เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่ อก ับเครื่ องเล่นนานาชนิด อย่างจุใจ
พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุ กและเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ ออกมาเดินโชว์ทกั ทายท่าน
ตลอดเวลา และสนุกสุดมันส์ก ับเครื่ องเล่นมากมายตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม KEIHAN NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่ า
ปราสาทนาโกย่า - คินชาจิ โยโกโจ – นา้ ตกชิไรโตะ – โกเทมบะเอ้ าท์ เลต
ออนเซ็น – ขาปูยกั ษ์ไม่อ้ัน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้ า

เที่ยง

เย็น

📸 ปราสาทนาโกย่า สร้า งขึ้ นโดยโชกุน โตกุงาวะ อิเอยาสุ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.
1945) ตัวปราสาทถูกระเบิด ถล่มเสี ยหาย ต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1959 ปั จจุบัน ที่ ช้ นั 24 เป็ นพิพิธภัณ ฑ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีคุณ ค่ าของญี่ปุ่น ชั้นบนของปราสาทสามารถชม
ทิวทัศน์โดยรอบ ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

📸 คินชาจิ โยโกโจ สถานที่ท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ของนาโกย่า เดิ นเล่น ช้อปปิ้ ง ถ่ายรู ป มาที่ นี่อิ่ม
ตา อิ่ม ใจ อิ่ มท้อง ดี งามมากแน่ น อน คิ นชาจิ โยโกโจ แบ่ งออกเป็ นสองส่ ว นหลัก คื อ โซน
Yoshinao และโซน Muneharu
โซน Yoshinao คือ โซนชอปปิ้ ง และสารพัดอาหาร
โซน Muneharu คือ ร้านค้าใหม่ที่เปิ ดบริ การถึง 22:30 น. ถูกใจวันรุ่ น "Muneharu" เป็ นผูน้ าคน
ที่เจ็ดของแคว้นโอวาริ เขาตั้งใจที่จะทาให้นาโกย่าเป็ นเมืองแห่ งศิ ลปะ ที่โซนนี้ จะต่างจากโซน
Yoshinao ตรงที่ เป็ นส่วนที่นาเสนอความเป็ นสมัยใหม่ คุณจะได้พบก ับร้านกาแฟและ
ร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็ นคนรุ่ นใหม่ ในบริ เวณนี้มีร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่ มีเมนูที่ห ลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ นอาหารอิตาเลี่ยน เมนูทอดสเต็ก สปาเกตตี้ และอื่น ๆ อีกมากมาย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
📸 นา้ ตกชิไรโตะ หนึ่งในน้ าตกอันมีชื่อเสียง ตั้งอยู่ภายในบริ เวณของอุทยานแห่ งชาติ FujiHakone-Izu ซึ่งน้ าตกแห่ งนี้เคยได้รับการบันทึ กจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของญี่ปุ่นให้
เป็ น 1 ใน 100 น้ าตกที่สวยงามที่ สุดเมื่อปี 1990 น้ าตกชิไรโตะเกิดจากการละลายของหิ มะบน
ภูเขาไฟฟูจิ ไหลมาบรรจบก ับแม่น้ า ฟูจิ จากนั้นไหลลงสู่ห น้าผาที่มีความสูง 20 เมตร กว้าง 200
เมตร สายน้ าที่ไหลลงสู่เบื้ องล่างนั้นนับว่ามีความงดงาม จึงได้รับสมญานามว่า น้ าตกสายไหม
📸 อิสระให้ ท่าน ช้ อปปิ้ ง โกเทมบะเอ้ าท์ เลต ซึ่งเป็ น Outlet ที่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่ างจาก
โตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็ นทางผ่านสาหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโก
เน่ ( Hakone) มีบ รรยากาศแบบเอ้า ดอร์ ภายในมีร้า นค้า กว่า 200 ร้า น และศูนย์อาหาร รวมถึ ง
ชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตร

ที่พัก
ค่า

โรงแรม TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟ่ ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั )
ผ่อนคลายแช่ นา้ แร่ สไตล์ ญี่ปุ่นแท้ ๆ “ออนเซ็น” เพื่อสุ ขภาพและผิวพรรณที่ดี

วันที่ 4
เช้ า

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ทุ่งดอกไม้ – เมืองโตเกียว- วัดอาซากุซะ
เช้ า เที่ยง เย็น
ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
📸 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้ น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และ สวยงามที่สุดในโลก ซึ่ ง
นับว่า เป็ นสัญลักษณ์ ข องประเทศญี่ปุ่น มีค วามสู งถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ
เต็มไปด้ว ยธรรมชาติอนั งดงาม และเป็ นอุทยานแห่ งชาติ ฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ ง
ได้แก่ ยะมะนะกะโกะ คะวะงุ จิโกะ โมโตสุ โกะ โชจินโกะ ไซโก ้ และมีออนเซนหลายแห่ ง
นาท่านสัมผัสก ับความงามของภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร
(ขึน้ อยู่กั บสภาพอากาศหากอากาศไม่ เอื้ ออานวย นาท่ า นชมวิว สวยงามด้ า นล่ า งเพื่ อ ความ
ปลอดภัยของทุกท่ านเป็ นสาคัญ)
📸 ทุ่ งดอกไม้ ให้ท่านได้เพลิด เพลิน และตระการตากบั ทุ่ งดอกไม้ข นาดใหญ่ ชมดอกไม้อนั
สวยงาม เบ่ งบานเต็มทุ่ ง สร้า งความสดใส สดชื่น บรรยากาศงดงาม ให้ท่า นได้เก็บภาพดอกไม้
นานาชนิดที่เบ่งบาน ตามฤดูกาลตามอัธยาศัย
***เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ ช่ วงประมาณเดือน มิถุนายน-ต้นกรกฎาคม
***เทศกาลชมดอกไม้หลากสี ช่ วงประมาณ 16 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม
(โปรแกรมชมดอกไม้ตามฤดูกาล ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ หากช่ วงเวลาที่ท่า นเดินทาง
ดอกไม้ไม่บาน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว
📸 วัดอาซากุซะ คันนอน หรื อวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมือง โตเกีย ว มี ล ัก ษณ ะโดด
เด่ นโดยมีป ระตู ทางเข้า ชั้น นอกที่ เรี ยกว่า Kaminarimon (ประตู เทพเจ้า สายฟ้ า ) กลางประตู มี
โคมไฟสีแ ดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้ าและเทพเจ้า สายลมทาหน้าที่ เป็ น
ทวารบาล อยู่สองข้า งประตู จากประตู ช้ นั นอกสู่ ป ระตู ห ลัก ด้า นในวัด เป็ นถนนความยาว
ประมาณ 200 เมตร เรี ยกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้า นขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุด ยู
กะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่ องลาง ของที่ ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอ

ศรี ม และอีกมามาย และเมื่อผ่านประตูห ลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลาน
จะมีกระถางธู ปปั กอยู่ ข้างกระถางมีที่ลา้ งมือคล้า ยกบั ว่า ให้ชาระร่ า งกายให้ บริ สุทธิ์ ก่อนไหว้
พระ และเมื่อจุดธู ปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้า หาตัว ด้วยเชื่อว่า จะช่วยให้สุขภาพ
แข็งแรงสติ ปั ญญาดี , เงิ นทองไหลเข้า กระเป๋ า จากนั้นก็มุ่ งหน้า สู่ อารามหลักที่ โอ่อ่า และสงบ
เงี ยบ ด้า นข้างอารามเป็ นเจดี ย ์ 5 ชั้น และศาลเจ้า ซึ่ งสร้า งขึ้ นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ใน
ศตวรรษที่ 17
ให้ ท่า นได้เก็บ ภาพ โตเกียว สกายทรี (ไม่ รวมค่ า ขึน้ ) หรื อที่ เรี ยกว่า The New Tokyo Tower
แลนด์มาร์คแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว สุ ดยอดสถาปั ตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมือง
โตเกียวมหานครที่ มีค วามเจริ ญเป็ นอันดับต้น ๆของโลก โดยภายใน โตเกีย ว สกายทรี มีสิ่ ง
อานวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ แบบดิ จิตัล, วิทยุ, ระบบ
เครื อข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพื่อการค้า, และจุ ดชมวิว 2ระดับ
อยูท่ ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร
📸 ย่านช้ อปปิ้ งชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิด เพลินก ับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ
เครื่ องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสินค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิง
ด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยีห่ ้อดังของ
ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ พร้ อมให้ ท่านได้ถ่ายรูปแมว
ยักษ์ 3 มิติ บจอแอลอีดียกั ษ์ ขนาดมหึมา ย่านชินจุกุ
ค่า
ที่พัก
วันที่ 5
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ า
อิสระเต็มวันหรือ ซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เต็มวัน
ไม่มรี ถโค้ ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ารถไฟไม่รวมในค่ าทัวร์ )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้ า

-

-

📸 อิสระเต็มวันหรือ ซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เต็มวัน
ไม่มรี ถโค้ ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ารถไฟไม่รวมในค่ าทัวร์ )
เชิ ญท่ า นพบกบั ความอลังการซึ่ งเต็มไปด้ว ยเสน่ ห์ แ ห่ งตานานและจิ นตนาการของการผจญภัย
ใช้ทุนในการก่อสร้า ง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่ านจะได้พบสัมผัสกบั เครื่ องเล่นในหลาย

รู ปแบบ เช่ น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึ กขวัญกบั
HAUNTED MANSION บ้านผีสิง , ตื่ นเต้นก ับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรื อผจญภัยในป่ ากบั
JUNGLE CRUISE, เที่ ย วบ้ า นหมี พู ห์ , ตะลุ ย อวกาศไปก บั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO
BLASTERS, เข้าไปอยูใ่ นโลกแห่ งจินตนาการก ับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY
สาหรับท่ านที่ต้องการเข้าสวนสนุก จ่ ายเพิ่ม (ไม่รวมในค่ าทัวร์ )
**ราคา ผู้ใหญ่ ท่ านละ 2,900 บาท / ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่ านละ 2,300 บาท**
สาหรับ ท่ า นที่ เลือกที่ จ ะอิ สระในเมือ งโตเกีย ว ท่ า นสามารถสอบถามข้อ มูล การเดิ น ทางจาก
มัค คุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรื อช้อปปิ้ งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานคร
โตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่ นแหล่งช้อบปิ้ งชื่อดัง
ย่ านฮาราจู กุ ท่ า นจะได้พบกบั การแต่ งตัว ที่ เป็ นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์ว ยั รุ่ น ญี่ปุ่ น
เพลิดเพลินก ับการช้อบปิ้ งก ับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด
ย่านชิ บูย่า ย่านวัยรุ่ นชื่ อดังอีกแห่ งของมหานครโตเกียวท่ านจะได้ตื่ นตาตื่ นใจก ับแฟชัน่ ทันสมัย
ของหนุ่ มสาวชาวแดนปลาคิ บจากร้านค้า มากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึ ก 109” ตึ กชื่ อ
ดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้น
* เพื่อให้ ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มบี ริการอาหารกลางวันและอาหารค่า *
ที่พัก
วันที่ 6
เช้ า

โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ า
วัดนาริตะ – ช้ อปปิ้ งอิออน - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้ า

-

-

📸 วัดนาริตะ เป็ นวัด ที่ มีชื่อเสี ยง ผูค้ นให้ค วามเคารพนับถือและมาสักการะมากกว่า 10 ล้า น
คนต่อปี วัด แห่ งนี้ สร้า งเสร็จ เมื่อเดื อนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุ ดเด่ นของวัดแห่ งนี้ คือ เทวรู ปฟุ
โดเมียวโอ ซึ่ งเป็ นเทพระดับสู งของลัทธิ ชินกอน แกะสลักถวายโดย โคโบไดชิ ตามคาสั่งของ
จักรพรรดิซากะ เดินเล่นถนนโอโมเตะซังโดะ
📸 อิสระช้ อปปิ้ งใน ห้ างอิออน ศูนย์รวมแห่ งสิ นค้าชั้นนานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง,
กระเป๋ า รองเท้า , เสื้อผ้า เป็ นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น
แต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินก ับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง

17.25 น.
21.55 น.

รับประทานอาหารเที่ยง อิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กรกฎาคม– กันยายน 2565

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดีย่ ว เพิ่ม

ไม่ใช้ ตวั๋
ผู้ใหญ่ (หัก)

ไม่ใช้ ตวั๋
เด็ก (หัก)

12-17 กรกฎาคม 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

19-24 กรกฎาคม 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

26-31 กรกฎาคม 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

2-7 สิ งหาคม 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

9-14 สิ งหาคม 65

65,900

62,900

59,900

9,900

-20,000

-17,000

16-21 สิ งหาคม 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

23-28 สิ งหาคม 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

30-4 กันยายน 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

6-11 กันยายน 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

13-18 กันยายน 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

20-25 กันยายน 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

27-2 ตุลาคม 65

63,900

60,900

57,900

9,900

-18,000

-15,000

ราคาเด็กทารก อายุ ต่ากว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 25 ท่านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม

อัตรานีร้ วม














ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่า นั้น
ราคานีร้ วมภาษีนา้ มัน ณ. วันที่ออกราคาขาย และ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับภาษีนา้ มันขึน้ หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษทั จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนการออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน กว่าสายการบินกาหนด / สัมภาระถือขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กก.
ค่าภาษีสนามบิ นทุกแห่ งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่ อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
บริการน้ าวันละ 1 ขวด
บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับคนไทย)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าประก ันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดื อน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประก ันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...) ไม่ รวมประกันสุ ขภาพ หากต้องการต้องซื้อเพิ่มทุกกรณี

อัตรานีไ้ ม่ รวม














ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าหนักเกินกว่าสายการบิ นกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สงั่ เพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติ ม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง (กรณี ที่สาย
การบิน / ประเทศปลายทางต้องการ)
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง (กรณี ที่
ประเทศไทยต้องการผลตรวจ)
ค่าธรรมเนียมบริ การเกีย่ วก ับการดาเนิ นการลงทะเบียนระบบของภาครัฐ อาทิ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามที่
ภาครัฐกาหนด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็ นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็ นสาคัญ)
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วก ับการทา Vaccine Passport
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วก ับการกกั ตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิด ทั้งใน และต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมบริ การที่พกั SHA+ / Alternative Quarantine (AQ) การกกั ก ันผูเ้ ดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยหรื อสถานที่ที่รัฐกาหนดให้เป็ นสถานที่กกั ก ันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้ องก ันและควบคุมโรคโควิด -19
เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน (การเปลี่ยนแปลงจานวนวันให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็ นสาคัญ)
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ ายเพิ่มจากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)

เงื่อนไขการชาระเงิน
เมื่อท่านทาการจองทัวร์ ก ับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท
ส่วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วันทาการ

เงื่อนไขการยกเลิก
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่านทาการจองทัวร์ ***
หากท่านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว






ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 45 วัน
หักเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 21-44 วัน
หักค่ามัดจาจานวนเต็มทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 1-14 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยืน่ กรุ๊ ปปกติ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ที่นั่ง Long Leg ที่นั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สาหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผื่อเกิด เหตุ
ฉุ กเฉิ นลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยู่ก ับสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่ านต้องมีการสารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่ สนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ ใช้ใน
การเดินทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
สาหรับท่ านที่เป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เนื้อ / ไก่ / ปลา หรืออื่นๆ โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่ อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่างก นั จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติด ก ัน
กรณี มีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ห้องพักญี่ปุ่นมีขนาดเล็ก และจานวนห้องพักจาก ัดในแต่ละโรงแรม ขอสงวนสิทธิ์กรณี หากท่านรี เควชห้องพักแล้ว และ
อาจไม่ได้ตามที่ท่านต้องการ
การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้ก ับกรุ๊ ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่ พกั ทั้งนี้ข้ ึนอยู่ก ับความพร้อมให้บริ การของโรงแรม ว่าจะมีห้องพักให้
ท่านเปลี่ยนได้หรื อไม่ ซึ่งทุ กอย่างขึ้นอยู่ก ับทางโรงแรมเป็ นผูก้ าหนดไม่สามารถรับประก ันได้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องสั มภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบิ นอนุญาตให้บรรทุ กใต้ทอ้ งเครื่ องบิ น
เป็ นไปตามสายการบินกาหนด
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม กรณี น้ าหนักสัมภาระเกินกว่าสายการบินกาหนด)
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติ เมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
ก ับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิ น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รั บภาระส่วนของค่ าใช้จ่ายที่สมั ภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้อง
ชาระในส่ว นที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
กรณี ผเู ้ ดิ นทางต้องการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น
บริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิด การสูญเสี ย , สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่ พกั การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุ การณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิ น หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดิ นทางท่องเที่ ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนค่ าทัวร์ ท้ังหมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถสามารถให้บริ การวันละ 10 – 12 ชัว่ โมงเท่านั้น อาทิเช่ น
เริ่ มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ต้องถึงโรงแรมเรี ยบร้อยแล้ว) การให้บริ การในแต่ ละวันมิอาจเพิ่มเวลาการใช้รถบัสได้
ทั้งนี้มคั คุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่ก ับสภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนั้นๆ
เป็ นหลัก
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดิ นทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิด กฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสียด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้ก ับชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ใน
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่ าว


ยอมรับ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่องเทีย่ วในครั้งนีท้ กุ ประการ เรีย บร้ อยแล้ว

โปรดตรวจสอบพาสปอร์ ตของท่ าน พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป
ต้ องครอบคลุมถึงวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
และเหลือหน้ าพาสปอร์ ตสาหรับประทับตราเข้ าออกประเทศ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
หากท่านไม่ ตรวจสอบพาสปอร์ ตของท่านล่วงหน้ า และหากเกิดปัญหาใดๆ ไม่ ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบในทุกๆ กรณี

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 1 ชุ ด
ใช้ เวลาขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทาการ
1.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)

2.

รูปถ่ าย

3.

เอกสารทั่วไป

สาเนาสู ติบัตร
4.

หลักฐานการเงิน

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสาหรับ ประทับตราอย่างน้อย
2 หน้า (หากมีหนังสื อเดิ นทางเล่มเก่า กรุ ณานามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
*** ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้ก ับบริ ษทั ทัวร์ หากมีการสูญ
หาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่ อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ ของท่านทุกกรณี ***
รู ปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรื อขาวดา ที่มีพ้ืนหลังเป็ นสี อ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่ง
ภาพถ่าย จะต้องเป็ นรู ปถ่ายที่ชดั เจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรู ปถ่ายลงในใบคาร้อง
ทะเบียนบ้าน ตัวจริง และ สำเนำ 1 ชุด (กรุณำถ่ำยหน้ำแรกทีม่ รี ำยละเอียดบ้ำนเลขที่มำด้วย)
สาเนาทะเบียนสมรส / หย่า , (ตัวจริ ง+สาเนา 1 ชุด)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ - นามสกุล (ถ้ามี) (ตัวจริ ง+สาเนา 1 ชุด)
สาเนาสูติบตั ร (สาหรับเด็กที่อายุต่ากว่า 20 ปี ) ใช้สาเนาสูติบตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษจาก
ศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
สมุดบัญชีเงินฝาก (ตัวจริง+สาเนาถ่ ายทุกหน้ า 1 ชุ ด)
ต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลื อกเล่มที่ มีการเข้าออกของเงิ นสม่า เสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6
หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมก ับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่ เดื อดร้อนเมื่อกลับสู่
ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชี ใดบัญชีห นึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือ
รับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้อมระบุชื่อของผูท้ ี่ ออกค่าใช้จ่ายให้

***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
เอกสารการเงินต้องอัพเดทไม่เกิน 7-10 วันก่ อนยื่นวีซ่า
กรณีที่บริษทั ของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษทั ท่ าน
ต้องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่ าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่ าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลที่จัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้วย
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(ยกเว้ นสาหรับผู้ยื่นเป็ นข้าราชการ หรือพนักงานบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึน้ ไป และ
สามารถตรวจสอบได้จากหนังสื อรับรองการทางาน ไม่ ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่น
สาหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่ าวด้วย)
กรณีที่มผี ้ทู ี่พานักที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่ น (ในที่นเี้ รียกว่ าผู้เชิญ) เป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุ ณาเขียนอธิบายประวัติความเป็ นมา และช่วงเวลาที่ได้รู้จกั
ก ัน) และสาเนาหนังสือเดินทางของเพื่อน หรื อคนรู ้จกั ที่ประเทศญี่ปุ่น (ถ่ายสาเนาหน้า ที่มีชื่อ
สกุลและรู ป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพานักอาศัย)
2. หนังสือรับรองการเสียภาษี หรื อหนังสือรับรองบัญชี เงินฝากจากธนาคาร หรื อสาเนาแบบ
แสดงรายการยืน่ ภาษีเงิ นได้ หรื อหนังสื อรับรองรายได้ 1 ชุด
3. หนังสือเชิญจากผูเ้ ชิญ (กรุ ณาระบุเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple ด้วย)1 ชุด
4. กาหนดการเดินทาง 1 ชุด
5. ใบถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นของผูเ้ ชิญ (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับจริ ง 1 ชุด
6. บัตรใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (หรื อบัตรประจาตัวคนต่างด้าว) ของผูเ้ ชิญ สาเนาด้านหน้าและหลัง 1
ชุด
7. เอกสารรับรองสถานภาพสมรสก ับผูเ้ ชิญ หรื อเอกสารรับรองการเป็ นบุตรของผูเ้ ชิญ (เช่น
ใบสาคัญการสมรส สูติบตั ร ทะเบี ยนบ้าน เป็ นต้น)ฉบับจริ งและสาเนา 1 ชุด
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่, สาเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) ตัวจริง
กรณีที่เป็ น
ใช้หนังสื อรับรองการทางานตัวจริ ง ระบุว นั เริ่ มเข้างาน / อัตราเงิ นเดือน / ตาแหน่งงาน / ช่วงเวลาที่ขอ
ลางานเพื่อเดิ นทางท่ องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลางาน
พนักงานบริษทั
(ภาษาอังกฤษเท่ านั้น) ตัวจริง
ทั่วไป

กรณีประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ
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**เอกสารออกมาไม่เกิน 3 เดือนจากวันยื่นวีซ่า **
ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอานาจในการลงนาม (คั ดจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สาเนาทะเบี ยนการค้า หรื อสาเนา
ใบทะเบียนพาณิ ชย์ ตัวจริง

หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน โดยระบุตาแหน่ง/ อัตราเงินเดื อนในปั จจุบนั / วันเดือนปี ที่
เริ่ มทางานก ับหน่วยงาน หรื อองค์กร / ระยะเวลาวันลาพักร้อน
ออกมาไม่เกิน 3 เดือนจากวันยื่นวีซ่า (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น) ตัวจริง
กรณีแม่บ้า น
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย
หากไม่มีอาชีพหรื อเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนา
เดินทางคนเดียว •
ทะเบียนสมรส
•
หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงิ นของสามี พร้อม แสดงสาเนา
ทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูติบตั รบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี -ภรรยา หาก
ไม่มีบุตรด้วยก ัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกีย่ วก ับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากนั โดยมิได้จด
ทะเบียน
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่ านั้น) พร้อมสาเนาบัตร
นักศึกษา
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
**เอกสารออกมาไม่เกิน 3 เดือนจากวันยื่นวีซ่า ** ตัวจริง
กรณีทางานอิสระ ทาหนังสืออธิบายอาชีพ และรายได้ โดยละเอียด
กรณีว่างงาน / ไม่ จะต้องมีผูส้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงิ นของผู ้
รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรื อจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชี้แจงการรับรองค่า ใช้จ่ายให้แก่ผู ้
มีรายได้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรื อญาติใกล้ชิด (กรณี น้ ี
หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรื อไม่เป็ นความจริ ง ท่า นอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
กรณีเด็กที่ไม่ได้
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่ มีอายุต่ากว่า 20 ปี ) หากเด็กเดิ นทาง
เดินทางพร้ อม
ก ับบิดาต้องมี ใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดิ นทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
ผู้ปกครอง
หนังสือยินยอมสามารถทาที่สานักงานเขต หรื อ อาเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีข ้อความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดิ นทางก ับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิด า )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ ก ับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ) มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยืน่ ชื่อและ
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หมายเลข
โทรศัพท์

นามสกุลต้องตรงก ับพาสปอร์ต
3. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
4. หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงิ นฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สาเนาทะเบี ยนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
6. สาเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดิ นทาง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ท้ งั เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ ของผูเ้ ดินทางทุก
ท่าน

 หากท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อขอยืน่ วีซ่า ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะ
เดินทางมาด้วย (การดึงเล่ม อาจมีค่าใช้จ่ายเรี ยกเก็บเพิ่ม หากได้ยนื่ ขอวีซ่าเข้าไปแล้ว)
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูต มีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติ ม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่ นกนั
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่า ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ก ับผูร้ ้อ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่า นไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
 การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายขึ้น

