
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

GOAL JAPAN USJ OSAKA TOKYO COOL FLOWER 

6 วนั 4 คนื 
สายการบนิไทย BY TG 



 
 

 

 

 

 20.30 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 
แถว D เคาน์เตอร์สายการบนิไทย 

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดนิทาง  

 23.59 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 622 
  

 07.30 น. เดินทางถึง สนามบนิโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ 
  ศุลกากร 

 📸  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ ต่ืนเต้น ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยั
ไปในดินแดนของหนงัดงัท่ีมช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก อาทิ สไปร์เดอร์แมน , เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค 
พาร์ค ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะแบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเน
เตอร์, สไปร์เดอร์แมน / 2.โซนฮอล์ลีวูด มีเคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที , เซซามี สตรีท, เชรค 4D, 
Animation Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิส

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า เช้า เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิโอซาก้า - - -  

2 สนามบนิโอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ - เมืองนาโกย่า - -  KEIHAN NAGOYA 

SAKAE  

3 ปราสาทนาโกย่า - คินชาจิ โยโกโจ – น า้ตกชิไรโตะ – โกเทมบะเอ้าท์เลต 

ออนเซ็น – ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

  - TOMINOKO  

4 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - ทุ่งดอกไม้ – เมืองโตเกียว- วัดอาซากุซะ 

ช้อปป้ิงชินจูกุ   

 - - SUNSHINE CITY 

PRINCE  

5 อิสระเตม็วันหรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์ หรือ ดสินีย์ซี เตม็วัน 

ไม่มรีถโค้ชตลอดวัน / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวัน  
(ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)  

 - - SUNSHINE CITY 

PRINCE  

6 วัดนาริตะ – ช้อปป้ิงอิออน - สนามบนินาริตะ – กรุงเทพ ฯ  - -  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบนิโอซาก้า - - - 

วันที่ 2 สนามบนิโอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ - เมืองนาโกย่า - - ค ่า 



 
โก มีเคร่ืองเล่น Back to the Future,  แบลค็ดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี 
สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเคร่ืองเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวิลด์ / 8. โซนอะมิ
ตี วิลเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์/ 9.โซนแลนด์ ออฟ ออช พบการแสดงโชว์พบกบั Wicked of Oz 
และ Toto & Friends.. ให้ท่านไดเ้ลือกช้อปป้ิงของท่ีระลึกท่ีมีให้ท่านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน 
พร้อมเกบ็ภาพความน่ารักของสวนสนุก และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์ักทายท่าน
ตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั  

 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 

สนุกกนัต่อ โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสร้างเพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของ  
แฮร์ร่ี  พอตเตอร์ ให้ท่านได้เขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮ
อกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ  
บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี  
(ไม่มีแอลกอฮอล)์ และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก 
คือโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัใน
การถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์
ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 
พร้อมเกบ็ภาพความน่ารักของสวนสนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่าน
ตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั 

    น าท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก    โรงแรม KEIHAN NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 📸  ปราสาทนาโกย่า สร้างข้ึนโดยโชกุน โตกุงาวะ อิเอยาสุ สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (ค.ศ.
1945) ตวัปราสาทถูกระเบิดถล่มเสียหาย ต่อมาไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ.1959 ปัจจุบัน ท่ีชั้น 2-
4 เป็นพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าของญี่ปุ่น ชั้นบนของปราสาทสามารถชม
ทิวทศัน์โดยรอบ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

วันที่ 3         ปราสาทนาโกย่า - คินชาจิ โยโกโจ – น า้ตกชิไรโตะ – โกเทมบะเอ้าท์เลต 

ออนเซ็น – ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

เช้า เที่ยง เยน็ 



 
 

 📸  คินชาจิ โยโกโจ สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของนาโกย่า เดินเล่น ช้อปป้ิง ถ่ายรูป มาท่ีน่ีอ่ิม
ตา อ่ิมใจ อ่ิมท้อง ดีงามมากแน่นอน คินชาจิ โยโกโจ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ โซน 
Yoshinao  และโซน Muneharu 
โซน Yoshinao คือ โซนชอปป้ิง และสารพดัอาหาร  
โซน Muneharu คือ ร้านคา้ใหม่ท่ีเปิดบริการถึง 22:30 น. ถูกใจวนัรุ่น "Muneharu" เป็นผูน้ าคน
ท่ีเจ็ดของแควน้โอวาริ เขาตั้งใจท่ีจะท าให้นาโกยา่เป็นเมืองแห่งศิลปะ ท่ีโซนน้ี จะต่างจากโซน 
Yoshinao ตรงท่ี เป็นส่วนท่ีน าเสนอความเป็นสมยัใหม่ คุณจะไดพ้บกบัร้านกาแฟและ
ร้านอาหารท่ีมีเจา้ของเป็นคนรุ่นใหม่ ในบริเวณน้ีมีร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นท่ีมีเมนูท่ีหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเล่ียน เมนูทอดสเต็ก สปาเกตต้ี และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

📸 น า้ตกชิไรโตะ หน่ึงในน ้ าตกอนัมีช่ือเสียง ตั้งอยู่ภายในบริเวณของอุทยานแห่งชาติ Fuji-
Hakone-Izu ซ่ึงน ้ าตกแห่งน้ีเคยไดรั้บการบนัทึกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของญี่ปุ่นให้
เป็น 1 ใน 100 น ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดเม่ือปี 1990 น ้ าตกชิไรโตะเกดิจากการละลายของหิมะบน
ภูเขาไฟฟูจิ ไหลมาบรรจบกบัแม่น ้ าฟูจิ จากนั้นไหลลงสู่หนา้ผาท่ีมีความสูง 20 เมตร กวา้ง 200 
เมตร สายน ้ าท่ีไหลลงสู่เบ้ืองล่างนั้นนบัว่ามีความงดงาม จึงไดร้ับสมญานามว่า  น ้ าตกสายไหม 
 

📸  อิสระให้ท่าน ช้อปป้ิง โกเทมบะเอ้าท์เลต ซ่ึงเป็น Outlet ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจาก
โตเกยีวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านส าหรับการไปเท่ียวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโก
เน่(Hakone) มีบรรยากาศแบบเอา้ดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนยอ์าหาร รวมถึง
ชิงชา้สวรรค์ท่ีสูง 50 เมตร 
 

ที่พัก    โรงแรม  TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

     ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
(อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)    

ผ่อนคลายแช่น า้แร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  “ออนเซ็น”  เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณที่ด ี
 

 



 

 เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 📸  ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ภูเขาไฟท่ีได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และ สวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึง
นบัว่า เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ 
เต็มไปดว้ยธรรมชาติอนังดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ง 
ไดแ้ก ่ ยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก ้และมีออนเซนหลายแห่ง
น าท่านสมัผสักบัความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร    
(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออ านวย น าท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพ่ือความ

ปลอดภัยของทุกท่านเป็นส าคัญ) 
 

  📸  ทุ่งดอกไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน และตระการตากบัทุ่งดอกไมข้นาดใหญ่ ชมดอกไมอ้นั
สวยงาม เบ่งบานเต็มทุ่ง สร้างความสดใส สดช่ืน บรรยากาศงดงาม ให้ท่านไดเ้กบ็ภาพดอกไม้
นานาชนิดท่ีเบ่งบาน ตามฤดูกาลตามอธัยาศยั   

 

   ***เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ ช่วงประมาณเดือน มถุินายน-ต้นกรกฎาคม 

   ***เทศกาลชมดอกไม้หลากสี ช่วงประมาณ 16 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม 

 
  (โปรแกรมชมดอกไม้ตามฤดูกาล ขึน้อยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ หากช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง 

ดอกไม้ไม่บาน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 
      เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว 

 📸  วัดอาซากุซะ คนันอน หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมือง โตเก ียว  มีลักษณ ะโดด
เด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกท่ีเรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มี
โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลกัเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหน้าท่ีเป็น
ทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัด้านในวัด  เป็นถนนความยาว
ประมาณ  200 เมตร  เรียกว่า Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพ้ืนเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยู
กะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอ

วันที่ 4         ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - ทุ่งดอกไม้ – เมืองโตเกียว- วัดอาซากุซะ 

ช้อปป้ิงชินจูกุ   

เช้า เที่ยง เยน็ 



 
ศรีม และอีกมามาย และเม่ือผ่านประตูหลกั Hozomon เขา้มากจ็ะถึงลานดา้นหนา้ ตรงกลางลาน
จะมีกระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีท่ีลา้งมือคลา้ยกบัว่าให้ช าระร่างกายให้ บริสุทธ์ิ กอ่นไหว้
พระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญี่ปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ด้วยเช่ือว่าจะช่วยให้สุขภาพ
แข็งแรงสติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นกมุ่็งหน้าสู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบ
เงียบ ดา้นข้างอารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจ้าซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ใน
ศตวรรษท่ี 17 
ให้ท่านได้เกบ็ภาพ โตเกียว สกายทรี (ไม่รวมค่าขึน้) หรือท่ีเรียกว่า  The New Tokyo Tower   
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว สุดยอดสถาปัตยกรรม ท่ีมีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมือง
โตเกยีวมหานครท่ีมีความเจริญเป็นอนัดับต้นๆของโลก โดยภายใน โตเกยีว สกายทรี มีส่ิง
อ านวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสญัญาณคล่ืนโทรทศัน์ แบบดิจิตัล, วิทยุ, ระบบ
เครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสญัญาณโทรทัศน์ในโตเกยีว, พ้ืนท่ีเพ่ือการคา้, และจุดชมวิว 2ระดับ 
อยูท่ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร  
 

📸 ย่านช้อปป้ิงชินจูกุ  ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินคา้มากมายและ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิง
ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้  แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่้อดังของ
ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ  พร้อมให้ท่านได้ถ่ายรูปแมว

ยกัษ์ 3 มติิ บจอแอลอีดียกัษ์ขนาดมหึมา ย่านชินจุกุ  
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่า   

  

 เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  📸  อิสระเตม็วันหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์ หรือ ดสินีย์ซี เตม็วัน 
  ไม่มรีถโค้ชตลอดวัน / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)  
  เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั 

ใชทุ้นในการกอ่สร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลาย

วันที่ 5        อิสระเตม็วันหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เตม็วัน 

ไม่มรีถโค้ชตลอดวัน / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)  

เช้า - - 



 
รูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั 
HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ต่ืนเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภยัในป่ากบั 
JUNGLE CRUISE, เท่ียวบ้านหมีพูห์ , ตะลุยอวกาศไปกบั  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY 

 
ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าสวนสนุก จ่ายเพิ่ม (ไม่รวมในค่าทัวร์) 

**ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,900 บาท  /  ราคา เดก็ 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท** 

 
ส าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจาก
มคัคุเทศก ์เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในย่านการค้าอนัทันสมยัของมหานคร
โตเกยีวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกบัการแต่งตัวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญี่ปุ่น
เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  
ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทันสมยั
ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกช่ือ
ดงัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนั้น  
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ที่จึงไม่มบีริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า *  
 

 ที่พัก   โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

📸 วัดนาริตะ เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียง ผูค้นให้ความเคารพนับถือและมาสักการะมากกว่า 10 ลา้น
คนต่อปี วดัแห่งน้ีสร้างเสร็จเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของวดัแห่งน้ี คือ เทวรูปฟุ
โดเมียวโอ ซ่ึงเป็นเทพระดับสูงของลทัธิชินกอน แกะสลกัถวายโดย โคโบไดชิ ตามค าสั่งของ
จกัรพรรดิซากะ เดินเล่นถนนโอโมเตะซังโดะ  
 

📸 อิสระช้อปป้ิงใน ห้างอิออน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 
 กระเป๋า รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นต้น และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น
แต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

วันที่ 6 วัดนาริตะ – ช้อปป้ิงอิออน - สนามบนินาริตะ – กรุงเทพ ฯ เช้า - - 



 
 

เที่ยง                 รับประทานอาหารเที่ยง  อิสระตามอัธยาศัย   

 
     ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนินาริตะ 
  17.25 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

  21.55 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 

อัตราค่าบริการ                                          กรกฎาคม– กนัยายน 2565 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พักเดีย่ว เพิ่ม 
ไม่ใช้ตัว๋ 

ผู้ใหญ่ (หัก) 

ไม่ใช้ตัว๋ 

เดก็ (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 สิงหาคม 65 63,900 60,900 57,900 9,900 -18,000 -15,000 

9-14 สิงหาคม 65 65,900 62,900 59,900 9,900 -20,000 -17,000 

16-21 สิงหาคม 65 63,900 60,900 57,900 9,900 -18,000 -15,000 

23-28 สิงหาคม 65 63,900 60,900 57,900 9,900 -18,000 -15,000 

30-4 กนัยายน 65 63,900 60,900 57,900 9,900 -18,000 -15,000 

6-11 กนัยายน 65 63,900 60,900 57,900 9,900 -18,000 -15,000 

13-18 กนัยายน 65 63,900 60,900 57,900 9,900 -18,000 -15,000 

20-25 กนัยายน 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 ต ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 

 

อัตรานีร้วม 

 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มนั ณ. วันที่ออกราคาขาย  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มนัขึน้ หากทางสายการ

บนิมกีารเรียกเก็บเพิ่มเตมิ โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้ าหนกัไม่เกนิ กว่าสายการบินก  าหนด / สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกนิ 7 กก. 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อห้องตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส 

 ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ   

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับคนไทย)    

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...) ไม่รวมประกันสุขภาพ หากต้องการต้องซ้ือเพิ่มทุกกรณี  
 
 
 
 
 



 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้ าหนักเกนิกว่าสายการบินก  าหนด 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให้ เป็นตน้   
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ  
 ค่าภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
  ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test กอ่นเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดินทาง (กรณีท่ีสาย 

การบิน / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 
  ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test กอ่นเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดินทาง (กรณีท่ี  
 ประเทศไทยต้องการผลตรวจ) 
  ค่าธรรมเนียมบริการเก ีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบียนระบบของภาครัฐ อาทิ Thailand Pass/Test & Go และอ่ืนๆ ตามท่ี

ภาครัฐก  าหนด (อาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปล่ียนแปลงจากภาครัฐเป็นส าคญั)  
  ค่าใชจ่้ายเก ีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
  ค่าใชจ่้ายเก ีย่วกบัการกกัตวัเม่ือมีการตรวจพบโควิด ทั้งใน และต่างประเทศ 
  ค่าธรรมเนียมบริการท่ีพกั SHA+ / Alternative Quarantine (AQ) การกกักนัผูเ้ดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มา

ในราชอาณาจกัรไทยหรือสถานท่ีท่ีรัฐก  าหนดให้เป็นสถานท่ีกกักนัเพ่ือการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคโควิด -19 
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 วนั (การเปล่ียนแปลงจ านวนวนัให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นส าคญั)   

 ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  
 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000  บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดกอ่นการเดินทางอย่างน้อย 30 วันท าการ  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์***  

หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทกุอย่างเรียบร้อยแล้ว  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน     หกัเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามัดจ าจ านวนเต็มทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วัน  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วัน  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทัวร์ 

 *** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ กต็าม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด*** 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็  / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยืน่กรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกดิข้ึน 

การจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้  
 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

ที่น่ัง Long Leg  ที่น่ังริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแข็งแรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได้ เผ่ือเกดิเหตุ
ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยู่กบัสายการบินเป็นผูพิ้จารณา 

 
กรณีหากท่านต้องมกีารส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์  ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้น
การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดนิทาง 

 
 



 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 
 ห้องพกัญี่ปุ่นมีขนาดเล็ก และจ านวนห้องพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสิทธ์ิกรณีหากท่านรีเควชห้องพกัแลว้ และ
อาจไม่ไดต้ามท่ีท่านตอ้งการ 

การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกัโดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ี 

ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม ว่าจะมีห้องพกัให้
ท่านเปล่ียนไดห้รือไม่ ซ่ึงทุกอยา่งข้ึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนดไม่สามารถรับประกนัได้ 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน เป็นไปตามสายการบินก  าหนด 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพ่ิม กรณีน ้ าหนกัสัมภาระเกนิกว่าสายการบินก  าหนด) 
    ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสมัภาระน ้ าหนกัเกนิ (ท่านต้อง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 
มิฉะนั้น  

บริษทัฯไม่สามารถจดัการให้ล่วงหนา้ได้ 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร   
 
 
 



 
หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 

1. รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 
เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้  

4. การบริการของรถบัสน าเท่ียวตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถให้บริการวนัละ 10  – 12 ชัว่โมงเท่านั้น อาทิเช่น 
เร่ิมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ตอ้งถึงโรงแรมเรียบร้อยแลว้) การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพ่ิมเวลาการใชร้ถบสัได ้
ทั้งน้ีมคัคุเทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั้นๆ
เป็นหลกั 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองห้าม
เดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว  
 
 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเทีย่วในคร้ังนีท้กุประการ เรียบร้อยแล้ว  

 

 
 



 
 
 

  

โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวันเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้าพาสปอร์ตส าหรับประทบัตราเข้าออกประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอร์ตของท่านล่วงหน้า และหากเกิดปัญหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตุใดๆ กต็าม  

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในทกุๆ กรณี 
 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ น 1 ชุด 
ใช้เวลาขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันท าการ 

 

1. หนังสือเดนิทาง 

(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายุใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า  6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทับตราอยา่งนอ้ย 
2 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาแสดงต่อสถานทูตดว้ย)  
*** ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งให้กบับริษทัทวัร์ หากมีการสูญ
หาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ ของท่านทุกกรณี *** 

2. รูปถ่าย รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 2 x 1.4 น้ิว สีหรือขาวด า ท่ีมีพ้ืนหลงัเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่ง
ภาพถ่าย จะตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีชดัเจน และถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบค าร้อง  

3. เอกสารทั่วไป ทะเบียนบา้น ตวัจรงิ และ ส ำเนำ 1 ชดุ (กรณุำถ่ำยหน้ำแรกทีม่รีำยละเอยีดบ้ำนเลขที่มำด้วย)  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , (ตวัจริง+ส าเนา 1 ชุด) 
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) (ตวัจริง+ส าเนา 1 ชุด) 

ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายตุ ่ากว่า  20 ปี) ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษจาก
ศูนยแ์ปลเอกสารพร้อมตราประทบั 

4. หลักฐานการเงิน สมุดบญัชีเงินฝาก (ตวัจริง+ส าเนาถ่ายทุกหน้า 1 ชุด) 
ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 
หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่
ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือ
รับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุช่ือของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให้ 



 
***ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
เอกสารการเงนิต้องอัพเดทไม่เกิน 7-10 วันก่อนย่ืนวีซ่า  

กรณีที่บริษทัของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษทัท่าน
ต้องออกจดหมายอีกฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย

ระบุช่ือผู้เดนิทาง และระบุเหตุผลที่จัดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 

 
(ยกเว้นส าหรับผู้ย่ืนเป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซ่ึงมอีัตราเงนิเดือนตั้งแต่ 2 หม่ืนบาทขึน้ไป และ
สามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการท างาน ไม่ต้องย่ืนสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการย่ืน

ส าหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)  

  กรณีที่มผู้ีที่พ านักที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ในที่นีเ้รียกว่าผู้เชิญ) เป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
กรุณาเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้ 

1. จดหมายรับรองความสัมพนัธ์ (กรุณาเขียนอธิบายประวติัความเป็นมา และช่วงเวลาท่ีไดรู้้จกั
กนั) และส าเนาหนงัสือเดินทางของเพ่ือน หรือคนรู้จกัท่ีประเทศญี่ปุ่น (ถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีช่ือ
สกุลและรูป และหนา้ท่ีมีตราอนุญาตการพ านกัอาศยั)  

2. หนงัสือรับรองการเสียภาษี หรือหนงัสือรับรองบญัชีเงินฝากจากธนาคาร หรือส าเนาแบบ
แสดงรายการยืน่ภาษีเงินได ้หรือหนงัสือรับรองรายได ้1 ชุด  

3. หนงัสือเชิญจากผูเ้ชิญ (กรุณาระบุเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple ดว้ย)1 ชุด 
4. ก  าหนดการเดินทาง 1 ชุด 
5. ใบถ่ินท่ีอยู่ในญี่ปุ่นของผูเ้ชิญ (ฉบบัสมบูรณ์) ฉบบัจริง 1 ชุด 
6. บตัรใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ (หรือบตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว) ของผูเ้ชิญ ส าเนาดา้นหนา้และหลงั 1 

ชุด 
7. เอกสารรับรองสถานภาพสมรสกบัผูเ้ชิญ หรือเอกสารรับรองการเป็นบุตรของผูเ้ชิญ (เช่น 

ใบส าคญัการสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น เป็นตน้)ฉบบัจริงและส าเนา 1 ชุด 
5. หลักฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่, ส าเนาทะเบียนการคา้ 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) ตวัจริง 
กรณีที่เป็น
พนักงานบริษทั

ทั่วไป 

ใชห้นงัสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเขา้งาน / อตัราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาท่ีขอ
ลางานเพ่ือเดินทางท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก  าหนดลางาน 
(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน)  ตวัจริง 



 
**เอกสารออกมาไม่เกิน 3 เดือนจากวันย่ืนวีซ่า** 

กรณีประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

เจ้าของกิจการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอ านาจในการลงนาม (คัดจาก
กระทรวงไม่เกนิ 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ ตวัจริง 

กรณีข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน โดยระบุต าแหน่ง/ อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั / วนัเดือนปีท่ี
เร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือองค์กร / ระยะเวลาวนัลาพกัร้อน 
ออกมาไม่เกิน 3 เดือนจากวันย่ืนวีซ่า   (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) ตวัจริง 

กรณีแม่บ้าน
เดนิทางคนเดยีว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย  
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนา
ทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนา
ทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หาก
ไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือช้ีแจงเก ีย่วกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ด
ทะเบียน     

กรณีเป็นนักเรียน 

นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลยั (ตวัจริงภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 
**เอกสารออกมาไม่เกิน 3 เดือนจากวันย่ืนวีซ่า** ตวัจริง 

กรณีท างานอิสระ ท าหนงัสืออธิบายอาชีพ และรายได ้โดยละเอียด 
กรณีว่างงาน / ไม่
มรีายได้ 

จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้นการเงินของผู้
รับรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายให้แกผู่ ้
เดินทางพร้อมแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบ้ืองต้น ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด   (กรณีน้ี
หากความสมัพนัธ์ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่าน้ี)   

6. กรณีเดก็ที่ไม่ได้

เดนิทางพร้อม

ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ ่ากว่า 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยินยอมสามารถท าท่ีส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยต้องมีข้อความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) มีอายไุม่เกนิ 1 เดือน นบัจากวนัยืน่ ช่ือและ



 
นามสกุลต้องตรงกบัพาสปอร์ต 

3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

7. หมายเลข

โทรศัพท์ 

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์ท่ีท างาน, เบอร์บา้นและเบอร์มือถือ  ของผูเ้ดินทางทุก
ท่าน 

 

 
  หากท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพ่ือขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้กอ่นกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะ

เดินทางมาดว้ย (การดึงเล่ม อาจมีค่าใชจ่้ายเรียกเกบ็เพ่ิม หากไดย้ืน่ขอวีซ่าเขา้ไปแลว้) 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ กต็้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายข้ึน 

 
 
 
 

 
 

 


