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40,900. 
 

 

Tour Code : BEGIN-J01 

 
 

คามาคุระ-พระพุทธรูปไดบุทส–ึฮาโกเน-่นอนออนเซน 
ทะเลสาบอาช-ิโอวาคุดาน-ิโกเทมบะ-ขาปยูักษ์ไม่อั้น 

ภูเขาไฟฟูจ-ิโอชิโนะ ฮัคไค-ศาลเจ้าเมจ-ิฮาราจุก-ุชินจูก ุ

วังอิมพีเรียล-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทร-ีโอไดบะ-Aqua City 

บนิสบาย กบั Thai Airways 

           
           
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางวันที่ 28เมษ – 2 พค 56 ( เพียง 25 ท่าน )  
วันแรกของการเดินทาง                                    กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ญ่ีปุ่น 
 

19.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C 

22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง    คามาคุระ – พระพุทธรูปไดบุทสึ – ฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – โกเทมบะ – ขาปูยักษ์                
 

06.20 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากร และ ตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคา

มาคุระ ท่ีโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ท่ีคงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองท่ีติด ทะเล ซึ่งเป็นทําเลท่ีถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย 
จากนั้นนําท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตา พุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสําริด เมื่อ

**ความน่าสนใจของโปรแกรมการเดินทาง** 
1. เที่ยวญี่ปุ่นคร้ังแรกในราคาเบาๆ แบบสบายกระเปา๋ 
2. บินสบายๆโดยสายการบินนานาชาต ิไทยแอร์เวย ์ (TG) 
3. ลิ้มลองขาปูยกัษ์และอาหารรสเลิศสไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ  
4. ให้ทา่นเดินทางสะดวกสบายกับไกด์มืออาชีพ 
5. เดินทางด้วยรถโคช้ปรับอากาศแบบ VIP ตลอดการเดนิทาง 
6. เรามีนํ้าจิม้และนํ้าพริกต่างๆ ไว้บริการท่านตลอดทริป 
7. พักผ่อนและผ่อนคลายร่างกาย กับการแช่นํ้าแร่ออนเซน 
8. ชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  “โตเกียว สกายทรี” 
9. คู่มือแนะนําการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
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ปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ําหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก 

ซึ่งอดีตองค์ พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทําให้วิหารได้พังทลาย แต่ องค์พระ

ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานฮาโกเน่ ท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉาก
หลัง และมีบ่อน้ําพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมาย นําทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  

สัมผัสบรรยากาศ และชมความงามของทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีท่ีแล้ว   จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โอวาคุดานิ 
หุบเขานรก ท่ีเกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทํา

ให้เกิดบ่อน้ําร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ํา และ ควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกํามะถัน
อยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ําท่ีผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และ

ไข่ท่ีต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดําสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดําหนึ่ง
ฟองจะทําให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี” จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์

เล็ต แหล่งรวมสินค้านําเข้า และ สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย กับคอล

เลคชั่นเส้ือผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, 
Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกร ะเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, 

Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, 
Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, 

Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสําหรับคุณหนู Aigle, 

Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และ สินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้น
เดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พิเศษสุด! กับเมนูขาปูยักษ์ท่ีเล่ืองชื่อของญ่ีปุ่นท่ีให้ท่านอิ่มอร่อย และ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่

นํ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
ท่ีพัก ................................. Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 
วันท่ีสามของการเดินทาง        ภเูขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – วาซาบิ วินเลท – ศาลเจ้าเมจ ิ– ฮาราจุกุ – ชินจูกุ                            

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

นําท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟท่ีอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 3,776 เมตร และ

เป็น สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นท่ีเชื่อกันว่าเป็นท่ีสิงสถิตของเทพเจ้าดังนั้นภูเขา
ไฟฟูจิจึงเป็นสถานท่ีต้องห้ามสําหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี นําท่านขึ้นชมความงามท่ี

ชั้น 5 ของเส้นทางขึ้นเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ว่า
สามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน) นําท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ําท่ีเกิดจากการ

ละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ท่ีใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และ

ซึมไปยังบ่อน้ําแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ําท่ีอยู่ในบ่อ จะเป็นน้ําท่ีใสสะอาด และสดชื่นมาก ใน
ปี 1985 สถานท่ีแห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ําจากธรรมชาติ

ท่ีดีท่ีสุดของญี่ปุ่นอีกด้วย  นําท่านเยี่ยมชม วาซาบิ วินเลท พืชท่ีนํามารับประทาน
เป็นอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเลยทีเดียว นับเป็นท่ีโปรดปรานสําหรับคนท่ีชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่น เพราะหนึ่งในเซ็ตของ

อาหารญี่ปุ่นท่ีขาดไม่ได้และเป็นหนึ่งในตัวเพิ่มรสชาติก็คือวาซาบิสีเขียวๆ ท่ีนํามาใส่ในข้าวป้ันหน้าต่างๆ หรือ ผสมในโชยุเพื่อ
เป็นน้ําจิ้มสไตล์ญี่ปุ่น การได้ไปเยือนแหล่งผลิตวาซาบิจึงน่าสนใจยิ่งนัก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจ ิ ซึ่งเป็นศาลเจ้าอันเก่าแก่ของลัทธิชินโต ตั้งแต่สมัยเอโดะ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว โดยทุกๆ ปี 
จักรพรรดิของญี่ปุ่นต้องไปแสดงสาร์นอวยพรให้แก่ประชาชนท่ีนี่  จากนั้นนําท่านเดินช้อปป้ิงยังย่าน ฮาราจุกุ แหล่งรวมแฟชั่น

ทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปป้ิงยัง ตรอกทาเคชิตะ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เส้ือผ้า 
เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดท่ีวันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรือ 

“ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเส้ือผ้ากัน  ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปป้ิงแบบสบายๆ

บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าท่ีออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป จากนั้นนําท่านช้อปป้ิงกับ
ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่ง ของโตเกียว ชินจูกุ ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของ เป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมี

ผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย ตามอัธยาศัย 
คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

    ท่ีพัก ................................. Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีส่ีของการเดินทาง                       อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อ Optional Tour  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

อิสระฟรีช้อปป้ิงท่ี โตเกียว ให้ท่านออกแบบการท่องเท่ียวของท่านเอง อิสระ
เดินทางไปยังย่านดังมากมายของโตเกียว อ  าทิเช่น ชินจุกุ, ชิบุย่า, ฮาราจุกุ, 

อากิฮาบาร่า, โรปปงหงิ, กินซ่า และท่ีอ่ืนๆอีกมากมาย ไม่จํากัดเวลา ตื่นเต้น

กับการนั่งรถไฟท่ีโตเกียว ไม่ยากอย่างท่ีคิด หรือ ซื้อทัวร์เสริมไป โตเกียว
ดิสนีย์แลนด ์ (บัตรราคา 2,600 บาทต่อ 1 ผู้ใหญ่ และ 1,700 บาท

สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี) บริการพาไปส่งโดยรถไฟถึงหน้าประตู
โตเกียวดิสนีย์แลนด์* หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ท่าน

ต้องนั่งรถไฟโมโนเรล เพื่อเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตัวท่านเอง ( 
ค่ารถไฟไป-กลับตลอดวันชําระเองตามจริง ไม่รวมในค่าบัตรผ่านประตูเข้าสวน

สนุก ) หรือ เลือกซื้อทัวร์ท่องเท่ียวและช้อปป้ิงท่ี พิพิธภัณฑ์ราเมง ช้อปป้ิงย่านกินซ่า, ชิบูย่า และ ฮาราจูกุ 

   อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)  
    ท่ีพัก ................................. Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วันท่ีห้าของการเดินทาง     พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – โอไดบะ Aqua City – สนามบินนาริตะ   

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิมพีเรียล สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงนําการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง 

และ ความเจริญมาสู่ญี่ปุ่นพระราชวังนี้มีพื้นท่ีรวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี ปัจจุบันเป็นท่ีประทับของ
จักรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริเวณรายรอบวังแห่งนี้ มีผู้คนบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกในพระราชวังจํานวนสองแสนกว่าต้นจากทุก

จังหวัดท่ัวประเทศ  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดท่ีเหล่าโชกุน และ ซามูไรให้ความเลื่อมใส
ศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคํา ท่ีประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง

(ประตูฟ้าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงท่ีได้ชื่อว่าเป็น โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้า ถนนนากามิเสะ 

แหล่งรวมสินค้าของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ ขนมอาเกมันจู 
ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ท่ีถนนแห่งนี้ สมควรกาเวลานําท่านเดินทางสู่ หอคอยโตเกียวสกายทร ี

(Tokyo Sky tree) เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอ
นี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น 

ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร (ไม่รวมค่าลิฟต์และค่าเข้าชมต่างๆ)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ โอไดบะ แผ่นดินแห่งใหม่ท่ีเกิดจากการ  ถ่มทะเลด้วยขยะ ... แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ํายุคและทันสมัย ... นํา

ท่านขึ้นดื่มด่ํากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้าสวรรค”์ (Ferris Wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่นตื่นตากับสีสันของแสงไฟท่ี
ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี สะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสี

ของกรุงโตเกียวยามค่ําคืนเป็นฉากหลัง (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์,ค่าเข้าชม และเครื่องเล่นต่างๆ) ให้ท่านไดเ้ดินช้อปป้ิงท่ี Aqua 

City  ซึ่งชั้นบนได้จําลองร้านต่างแบบญี่ปุ่นย้อนยุค แบบบรรยากาศงานวัด 
........ น.  สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

17.25 น.  เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยเท่ียวบิน TG 677 
21.55 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
 

 
อัตราค่าบริการ  
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่-เด็ก 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

28 เม.ย. - 2 พ.ค. 56 
40,900.- บาท 
ไม่มีราคาเด็ก 

6,000.- บาท 

 
 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ 
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุ

เยน 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
- ตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ เสน้ทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ตอ่ตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์  
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกนั ( หอ้งละ 2-3 ท่าน )  
- ค่ารถ-รับส่ง นําเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับทีช่ํานาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าเข้าประเทศญีปุ่่น 1,800 บาท 
- ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- หัวหน้าทัวร์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าทําหนังสอืเดินทาง / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และ คา่อาหารที่สั่งมาในห้องพกั เป็นต้น 
- ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให ้ในรายการทวัร์ 
- ค่าทปิไกดป์ระเทศญ่ีปุ่น2,000เยนและคนขับรถ1,000เยน(ตลอดทริป) 
- หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยน้อยหรือมากเท่าที่ทา่นประทบัใจ 
 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง และ การยกเลิก 
- กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท 
- ส่วนทีเ่หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วัน มิฉะน้ันถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 
- ถ้าหากยกเลิก 15 วันก่อนการเดินทาง หกัมดัจําท่านละ 10,000 บาท  
- ถ้าหากยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัคา่ใช้จา่ยที่เกดิข้ึนจริง แล ะจะคืนส่วนที่เหลือใหก้ับ
ท่านซ่ึงอาจจะไดเ้ฉพาะคา่ตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน ( ขอสงวนสิทธิต์ามแต่ละสายการบินน้ันๆ ) 
 

หมายเหต ุ  
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาในกรณทีี่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ทา่น  
2.ขอสงวนสิทธเิก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และภาษีต๋ัวทุกชนิด เพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ 

4.ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
5.Passport ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ 

6.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือ กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
7.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  หากเกิดส่ิงของสูญหายอันเน่ืองจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

10.หากทา่นใช้ Passport ราชการในเดินทางลดค่าวีซ่า 1,800 บาท/ท่าน และ ทา่นจะต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกบัการ
ทํางานของท่านเพื่อไปแสดงกบัเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงของประเทศน้ันๆ เพราะทา่นอาจจะโดนสอบถามข้อมูลการ

ทํางานของท่านเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง 
 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ) 
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รายละเอียดการย่ืนขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น 
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่) 

 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  (  )โสด  (  ) แต่งงาน   (  ) ม่าย   (  ) หย่า 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ .......................................................................................................................................................... 

ชื่อท่ีทํางาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตําแหน่ง / ชั้น ............................................................ 

ท่ีอยู่ ...................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน ............................................. ท่ีทํางาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ ................................... 

(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สําคัญ

มาก) 

รายชื่อผู้ท่ีร่วมเดินทางด้วย :  

1. ........................................................................................................ ความสัมพันธ์ ................................................... 

2. ........................................................................................................ ความสัมพันธ์ ................................................... 

3. ........................................................................................................ ความสัมพันธ์ ................................................... 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (กรณียื่นกรุ๊ป) 
 

 (  ) หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีเล่มเก่า กรุณานํามาด้วยทุกเล่ม) 
     ** รบกวนถอดปกพาสพอร์ตลูกค้าทุกครั้ง เนื่องจากทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีปกพาสพอร์ตลูกค้าสูญหาย ** 
(  ) รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 รูป  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง , พื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือรูปตัดต่อ) 
     ** รบกวนเขียนชื่อลูกค้าด้านหลังรูปถ่ายทุกครั้ง ป้องกันการสลับคนกบัเอกสาร เช่น กรณีลูกค้าเป็นฝาแฝด** 
(  ) สําเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   /   (  ) ใบหย่า (ถ้ามี)   
(  ) ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) 
(  ) สําเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าท่ีมีชื่อตน 
(  ) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจํา ทุกหน้า (ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปรับยอดบัญชีเดือนล่าสุด ไม่ใช่ย้อนหลัง 6 

เดือน)  
(  ) ลูกจ้าง ... หนังสือรับรองการทํางาน โดยระบุวันท่ีเริ่มทํางาน, ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

(  ) เจ้าของกิจการ ... หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันท่ีออกหนังสือจนถึงวันท่ีเดินทาง 
(  ) นักเรียน / นักศึกษา ... หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ... ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 16 ปี  
     สามารถใช้บัตรประจําตัวนักเรียนได้ 

เอกสารเพ่ิมเติมในกรณีต่างๆ  
กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กท่ีเดินทางโดยลําพัง 
(  ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากพ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง  พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย 
(  ) หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทาง (ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 16 ปี) 
กรณีท่ีมีการออกค่าใช้จ่ายให้โดย 
(  ) ญาติ .... หนังสือออกค่าใช้จ่าย/ ทะเบียนท่ีสามารถระบุได้ว่าเป็นญาติกันจริง พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย 
(  ) บุคคลอื่น .... หนังสือออกค่าใช้จ่ายพร้อมระบุความสัมพันธ์ พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย 
(  ) บริษัท .... จดหมายนําและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝากบริษัท 
กรณีเป็นแม่บ้าน (สามีไม่ได้เดินทางด้วย)  
(  ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากสามี พร้อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้วย 
(  ) หนังสือรับรองความเป็นภรรยา (ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ามี) 
กรณีท่ีไม่มีบัญชีออมทรัพย์  

(  ) ทําหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
 
 
 

***ยื่นวีซ่าโชว์ตัวจะต้องนําเอกสารตัวจริงทุกอย่างพร้อมสําเนา อย่างละ 1 ชุด *** 
***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเขียนเครื่องหมาย  หน้าช่องเอกสารท่ีท่านได้เตรียม*** 
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ใบจองทัวร ์ 
ชื่อ – สกุล ผู้จอง ........................................................................................................................ 

จํานวนผู้เดินทาง.....................ท่านโทรศัพท์ทีต่ิดตอ่สะดวก โทร........................... แฟกซ์.................. 

มือถอื..........................................Email : …………............………………………………………………………. 

 
<< กรุณาระบุ Email เพื่อประโยชน์ในประสานงาน ส่งเอกสาร >> 

 
จองทัวร์โปรแกรม .......................................................................................................................  

โดยสายการบิน ........................................................................................................................... 

วันเดินทาง .................................................................................................................................  

  
รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง )  
1. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 
 

2. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 
เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

 
3. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 
 

4. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 
เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

 
5. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล(์ถา้มี)........................... 
 

6. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 
เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

 
7. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 
 

8. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 
เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

 
9. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 

เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 
 

10. ชื่อ - นามสกุล.............................................................................................................. 
เลขที่พาสปอรต์...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

 

 


