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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ทุยั โดยสายการบินไทย สู่เมือง โอซาก้า โกเบ เกียวโต  

เกียวโต  นําท่านสู ่วดัคโิยมสิ ึเป็นมรดกโลกอนัเกา่แกก่วา่ 1500 ปี และตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกยุคใหม ่และเชญิดืม่สายน้ําศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย  
ฟุชมิอินิาร ิ ศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่สน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร  
อาราชยิามา่  

โอซาก้า เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบัสองรองจากโตเกยีว ไดร้บัสมญานามวา่ " เมอืงแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมอืงท่าขนสง่
สนิคา้และวตัถุดบิทีส่าํคญัตัง้แต่คร ัง้อดตี ซึง่บรรดาพ่อคา้จากทัว่สารทศิทัง้ในญีปุ่น่เอง รวมไปถงึจนี และเกาหลตี่าง
หลัง่ไหลมาทีน่ี่จนทําใหโ้อซากา้เป็นศนูย์กลางทางการคา้และอุตสาหกรรมทีส่าํคญัของประเทศจนถงึปจัจุบนั  อกีทัง้
ยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดงดัง้เดมิของญีปุ่น่ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงทีส่ามารถผสานมรดกทางประวตัศิาสตร์
อนัเกา่แกเ่ขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ เลอืกซื้อทวัร ์เสรมิเขา้ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ  และชอ้ปป้ิงสดุเพลนิย่านถนนชนิ
ไซบาฉิ  
และชอ้ปป้ิงหา้งจสัโกอ้อิอน  

โกเบ  เมอืงท่าพาณิชย์หลกัของญีปุ่น่ ชมภเูขารอ็คโค จากภาพยนตร ์เรือ่งรกัไมม่วีนัตาย และโกเบ ฮารเ์บอร์  
  แลนด ์สะพานอาคาชไิคเคยีว 

กาํหนดการเดินทาง    พฤษภาคม 11-15/ 16-20/ 23-27/  ** 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 55 ** 

   มิถุนายน ** 01-05 ** / 06-10/ 13-17/ 20-24/ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 55  

วนัแรกของการเดินทาง   กรงุเทพฯ –โอซาก้า 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ที ่4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคาน์เตอรห์มายเลข D 
  เพื่อเตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเชค็อนิ  
23.15 น. เหริฟ้าสูป่ระเทศญีปุ่น่ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG  622 
  
 

 



วนัท่ีสองของการเดินทาง โอซาก้า - โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว -  โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์                                        
– ภเูขารอ็คโค - ช้อปป้ิงชินไซบาฉิ  

06.25 น.   ถึง เมืองโอซาก้า หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากรแลว้  นําท่านเดนิทางสู่เมืองโกเบ เมอืงท่าพาณิชย์หลกัของญีปุ่น่ 
ทีท่ําการคา้ขายกบัประเทศจนี เกาหล ีรสัเซยีและยุโรป เป็นหนึ่งในเมอืงท่าทีป่ระเทศญีปุ่น่เปิดประเทศกบัตะวนัตก 
เมือ่ปี ค.ศ. 1868  ให้ทา่นถา่ยรูปกบัสะพานอาคาชิไคเคียว ซึง่ได้ชื่อวา่เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกและ
แข็งแรงที่สุดในโลก เชื่อมระหวา่งโกเบและเกาะอวาจ ิ เม่ือปี ค.ศ.1995 เกิดแผ่นดินใหวครัง้ใหญ่ในโกเบ ขนาด 
7.2 ริกเตอร์ บ้านเมืองพงัพินาศยอ่ยยบั แตส่ะพานนีก้ลบัไมไ่ด้รับความเสียหายเลยแม้แตน้่อย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ แหล่งเอนเตอร์เทนเม้นต์ขนาดใหญ่ที่ตัง้หนัหน้าสู่มหาสมทุร  
สนกุสนานกบัการช้อปปิง้ และเดินเล่น  ให้ทา่นได้ถา่ยรูปกบัทิวทศัน์ที่งดงามริมอา่วโกเบ โดยมีพิพิธภณัฑ์ทาง
ทะเลโกเบ และหอคอยโกเบ สญัลกัษณ์ของเมืองโกเบเป็นฉากหลงั  จากนัน้น าทา่นนัง่รถโค้ชสู่ยอดเขารอ็คโค 

ยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองโกเบ และเป็นส่วนหนึง่ของอทุยานแหง่ชาติ จากทิศเหนือถงึทิศใต้เป็นระยะทาง 932 
เมตร จากตรงยอดเขาทา่นสามารถชม ความงามของอา่วโอซาก้าได้โดยรอบ ไกลสุดจนถงึเกาะอะวาจ ิ จากนัน้

นําท่านเดนิทางกลบัสู่ โอซาก้า นําท่านสูย่่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเมอืงโอซากา้“ ชินไซบาชิ ”แหล่งช้อปปิง้ชื่อดงั
ของนครโอซาก้า ทัง้ร้านค้าเกา่แก ่และทนัสมยัปะปนกนั มีสินค้ามากมายทัง้ถกูและแพง ทัง้สินค้าแฟชัน่ล่าสุด 
ขนมเค้กแสนอร่อย จนถงึกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหมล่่าสุด และต่ืนตากบัลีลาชีวิตของคน
หนุม่สาวชาวโอซาก้าที่ดจูะสนกุสนานและมีสีสนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกียว รวมทัง้ร้านอาหารหลากหลาย เดินไป
เก็บภาพเป็นที่ระลึกกบัจดุเดน่ของแตล่ะร้านค้า เชน่ ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลกัษณ์เดน่ของ
ยา่นนีคื้อ ตกึรูปเคร่ืองหมายการค้าของกลิูโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง หรือจะเป็นร้านดิสนย์ี
ช้อป ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  จากดิสนีย์ และ ยา่นเกา่แก ่อยา่งถนนโดทงบริุ ซึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรืออาหาร
ขึน้ชื่อ ของนครโอซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกนัตลอดทัง้วนั  นอกจากนี ้
ในยา่นนีย้งัมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อยา่งห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มี
สินค้ามากมายให้ทา่นได้เลือกซือ้หาอีกด้วย 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปป้ิงอย่างเตม็ ท่ี 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั   โรงแรม  OSAKA FUJIYA  หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   โอซาก้า – อิสระเตม็วนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์ข้าสวนสนุกยูนิเวอรแ์ซลสตดิูโอ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
อสิระเตม็วนั ใหท้่านชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ โดยตวัท่านเอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัร ์ ยูนิเวอร์
แซล สตดิูโอ เดนิทางโดยรถไฟ ชาํระเพิม่ท่านละ 2,600.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) สูส่วนสนุกทีย่ิง่ใหญ่ของโลก
ภาพยนตร ์ยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ เชญิท่านเขา้สูโ่ลกแห่งภาพยนต์ดงัๆมากมายจากฮอลวิู๊ด ใหท้่านได้รว่มสนุกกบั
เครือ่งเล่นสดุฮติทีจ่ะนําท่านไปยงัอกีโลกหนึ่งเหมอืนเขา้ไปอยู่เหตุการณ์จรงิในนาทอีนัตื่นเตน้ ระทกึใจ จากหนงั
ดงัทีท่่านชอบ เชน่ สไปเดอรแ์มน แบบ 3 มติ,ิ เซซาม ีสตรตี แบบ 4 มติ,ิ จูราสสคิ พารค์, อที,ี แบคทูเดอะฟิวเจอร์, 
คนเหลก็ 3 มติ,ิ วอรเ์ตอรเ์วลิด ์ฯลฯ ดว้ยทุนสรา้งมหาศาลโดยเฉพาะจอวใ์ชทุ้นสรา้งกวา่ 1,500 ลา้นเยน 



 เท่ียง อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
คํา่  อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั   โรงแรม  OSAKA FUJIYA  หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง โอซาก้า - เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟจิุมิ อินาริ – สถานีรถไฟเกียวโต – อาราชิยาม่า - ช้อปป้ิง
ห้างอิออนจสัโก้ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่ เมืองเกียวโต นําชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน้ําใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม ่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเกา่แกต่ัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนั
ตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะป ูสกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืน
ไทย วดันี้มอีายุเกา่แกย่ิง่กวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความ
รํ่ารวย มัง่ค ัง่ , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุในกรงุ
เกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น้ําศกัดิส์ทิธิส์าม
สายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา  โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย- หล่อ สายสาม แขง็แรง   
จากนัน้เดนิตามทาง สมัผสักบัรา้นคา้ญีปุ่น่ตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบั
ญีปุ่น่ขนานแท ้อาท ิ ขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่น่ เป็นตน้กาํเนิด กระจายขายไปยงัภมูภิาคต่างๆ ของญีปุ่น่ ทัง้
ดว้ยแป้งทีเ่หนียว นุ่ม เป็นพเิศษ กั บไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตอบรอรี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ   กมิจ ิ
ญีปุ่น่หลากสสีนั ทีม่าจากธรรมชาต ิสาํหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ , 
ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่ไมแ่พ ้จงัหวดัชชิโูอกะ ทีช่ว่ยลดคอเลสเตอรอส ชว่ยใหผ้วิพรรณเปล่ง ปลัง่ ขอ้มลูจากรายการ
เปิดโลกสอ่งเลนส ์ของ ดร .นิตภิมู ินวรตัน์ , ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลกัษณ์ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในญีปุ่น่ คอื เกอชิา สตรทีีบ่รกิาร
ความรืน่เรงิของชาวอาทติย์อุทยัมาแต่ชา้นานจนถงึปจัจุบนัในรปูแบบของตุ๊กตาเกยีวโตซึง่แต่งกายดว้ยชดุกโิมโน
ประจําชาตอิย่างเตม็รปูแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคาย่อมเยาว ์สงูประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 
1000 เยน) , พดัญีปุ่น่ ซึง่ เป็นศลิปะทีล่ะเอยีดอ่อน ประณีตในการประดษิฐ์ จาก  HAND MADE ซึง่มหีลากส ีหลาย
สไตล์ ทัง้รา้น อนัสวยงาม ตระการตา , ผา้และกระดาษญีปุ่น่ ทีน่ิยมนํามาห่อของขวญั ในโอกาสพเิศษต่างๆ อนัเป็น
ศลิปะพเิศษ ซึง่มเีฉพาะในญีปุ่น่เท่านัน้ ทีป่ราณีต บรรจง เป็นพเิศษ , เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่น่ ทัง้กาน้ําชา ถว้ย ชาม 
ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมาย นานาชนิด จากนัน้ นําท่านชม ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ ทีส่ถติของพระแมโ่พสภ 
เทพเจา้ทีเ่ป็นทีน่บัถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณ
ธญัญาหาร นําท่านสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิ้งจอก ทีช่าวญีปุ่น่ชือ่วา่เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจาก
สรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย์ ท่านจะไดต้ื่นตากบัรปูป ัน้ของเทพจิ้งจอก ทีม่จีํานว นมากมาย แลว้นําท่านชม  ซุ้ม
ประตเูสาโทริอิ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา
ลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ิ
นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่
สถานีรถไฟเมืองเกียวโต นําท่านสูโ่ซน “ร้านราเมง็ช่ือดงั” ใหท้่านไดท้ดลองลิ้มรส ราเมง็ชือ่ดงัของเมอืง เกยีวโต 
ทีค่ดัสรร มาไวใ้หท้่านไดล้องชมิกวา่ 10 รา้นดงั 

เท่ียง  รบัประทานราเมง็ 
บา่ย นําชม อาราชิยาม่า สถานทีโ่รแมนตกิทีแ่มแ้ต่ชาวญีปุ่น่ยงัมกัจะไปเทีย่วพกัผอ่นในวนัหยุดเพื่อชืน่ชมกบัความ

สวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไดม้าชืน่ชมความสวยงามของดอกซากรุเทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น
หนึ่งในสถานทีแ่นะนําสาํหรบัชมซากรุะในเมอืงเกยีวโต  นําท่านเดนิทางขา้มสะพานโทเคะทสึ มคีวามยาว200เมตร 



ซึง่ชือ่ของสะพานนี้มคีวามหมายวา่สะพานทีม่องเหน็ดวงจนัทรอ์ยู่ขา้งหน้า  เบือ้งล่างของสะพานคอืแมน้ํ่าโออทิีไ่หล
มาจากตาน้ําในภเูขาอาราชยิามา่ทีย่งัคงความใสสะอาดมาตัง้แต่อดตี  ชาวญีปุ่น่สว่นใหญ่ทีม่า ณ ทีแ่ห่งนี้จงึเลอืกทีจ่ะ
ใชบ้รกิารเรอืพายโดยมคีนคดัทา้ยชืน่ชมความสวยงามโดยรอบขา้งเมือ่ขา้มสะพาน   นําทุกท่านเดนิทางชม ป่าไผ่ 
ไผท่ีข่ ึน้อยู่สองขา้ง เมือ่ขา้มสะพานนําทุกท่านเดนิทางชมปา่พนัปีมาแลว้  เพื่อใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมวาม
สวยงามและใชใ้นการบาํบดัจติใจมาแต่คร ัง้โบราณ  ระหวา่งทางจะพบความเขยีวขจ ีระยะทางไมก่ีร่อ้ยเมตรที่
เชือ่มต่อระหวา่งศาลเจา้โนมยิะหรอืฝ ัง่ทศิเหนือของวดัเทนรวิจจินถงึโอโจซงัโซหรอืหมูบ่า้นเชงิเขาตดิแมน้ํ่า  
นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้เลก็ๆ จําหน่ายผลติภณัฑจ์ากไผอ่ื่นๆ   จากนัน้ นําท่านเดินทางกลบัสู่เมือง โอซาก้า สู่ห้าง
ฯ อิออน จสัโก้ แวะซื้อของฝาก กอ่นกลบักรงุเทพฯ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ พเิศษกบัรา้น 100 yen ที่
สนิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยน เท่านัน้เอง  

คํา่  อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน  
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   โอซาก้า- กรงุเทพฯ 

00.30 น.  เหิรฟ้าสู่กรงุเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 645 
04.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
********************************************************************************************************************************* 

กาํหนดการเดินทาง      

พฤษภาคม 11-15/ 16-20/ 23-27/   **31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 55 (เพ่ิมท่านละ 2,000  บาท)** 

มิถนุายน      ***01-05 ( เพ่ิมท่านละ 2,000 บาท) ** / 06-10/ 1317/ 20-24/ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 55 

 
 

 

หมายเหต ุ
1. การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้  
3. ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าน้ํามนั ประมาณท่านละ 7,300 บาท อตัราท่ีแน่นอนขึน้อยู่กบัวนัออกตัว๋  ซ่ึงท่านต้องชาํระ

เพ่ิมจากค่าทวัร์ 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 
แต่ไม่รวมภาษี+น้ํามนั 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 
ตลอดจนภาษี+น้ํามนั 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 22,900.- 14,000.- 
สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 5,900.- 5,900.- 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่น่ ( สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย ) 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
5. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  
6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว  
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์ เป็นตน้  
3. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั 
4. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
5. ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าน้ํามนั ประมาณท่านละ 7,300 บาท อตัราท่ีแน่นอนขึน้อยู่กบัวนัออกตัว๋  
 

เงื่อนไขการชาํระเงิน  : กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 11,000.- บาท และ ชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 21 วนั 
การยกเลิก :   กรณุาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทัง้หมด  
  กรณียื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจําที ่5,000.- บาท  หรอื อาจมคีา่ใชจ้่าย 
  เพิม่เตมิ ในกรณีทีป่ระเทศญีปุ่น่เรยีกเกบ็ อาท ิคา่โรงแรม เป็นตน้ฯ  
  กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด  
หมายเหต ุ:  1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น
สาํคญัทีส่ดุ ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่น่ / การนําสิง่ของผดิ
กฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาติ ต่างๆ และ
การยกเลกิเทีย่วบนิ  ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมด หรอื บางสว่น   นอกจากนี้  ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัร ์ไดก้ต็่อเมือ่ทางสายการ
บนิ และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้  

 
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคา
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน  

 
เอกสารใช้ย่ืนประกอบการทาํวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น 

(กรณุาถอดปกเล่มพาสปอรต์ ก่อนส่งเอกสาร) ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสูญหาย  
( สง่เอกสารกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั ) 

1. ระบเุบอรโ์ทรศพัท์ เบอรท่ี์ทาํงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามใช้เพื่อในการขอ  
ยื่นวีซ่า**หน้าสดุทา้ย** 

2. หนงัสอืเดนิทาง อายุไมน่้อยกวา่  6 เดอืน นบัจากวนัเริม่เดนิทาง  



3. รปูถ่ายสี พื้นหลงัขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รปู ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ถ่ายหน้าตรง หา้มสวมแวน่ตา หรอืหมวก และทีค่าดผม แต่ง
กายสภุาพ หา้มยิ้มเหน็ฟนั  

4. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื สจูบิตัร หรอื ใบเปลีย่นชือ่ หรอื ชือ่สกลุ ถา้มี  
5. สาํเนาทะเบยีนบา้นหน้าทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง และ เลขที่บา้น 
6. สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย์ หรอื ฝากประจํา เท่านัน้ ( ปรบับญัชยีอดล่าสดุ ) ทุกหน้าทุกแผน่ 
7. กรณีลูกจา้ง หนงัสอืรบัรองการทํางาน ระบวุนัทีเ่ริม่ทํางาน ตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน เป็นภาษาองักฤษ  
8. กรณีเจา้ของบรษิทั หนงัสอืรบัรองบรษิทั อายุไมเ่กนิกวา่ 3 เดอืน นบัจากวนัทีอ่อก ถงึวนัทีเ่ดนิทาง  
9. นกัเรยีน 16 ปีขึน้ไป ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ  

a. นกัเรยีนอายุน้อยกวา่ 16 ปี สมดุรายงานผลการเรยีน หรอื บตัรประจําตวันกัเรยีน  
10. ทะเบยีนสมรส / มรณะบตัร ใบหย่า เอกสารเพิม่เตมิกรณีอื่น ๆ  
11. บดิาหรอื มารดา ออกคา่ใชจ้่ายให้แต่ไมเ่ดนิทางไปกบับตุรดว้ย * เอกสารบดิาหรอื มารดา *  

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางฟอรม์จากสถานทูต ถา้คนเดนิทางอายุตํ่ากวา่ 16 ปี / หนงัสอืออกคา่ใชจ้่าย / หลกัฐานการทํางาน / 
สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สมดุบญัชเีงนิฝาก / ทะเบยีนสมรส 

12. ญาตอิอกคา่ใชจ้่ายให ้* เอกสารคนทีอ่อกคา่ใชจ้่าย *  
หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่าย / เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ / หลกัฐานการทํางาน / สาํเนาทะเบยีนบา้นทุกหน้า / สาํเนาบตัร
ประชาชน / สมดุบญัชเีงนิฝากของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย  

13. บคุคลอื่นออกคา่ใชจ้่ายให ้ * เอกสารของคนทีอ่อกคา่ใชจ้่าย *  
หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่าย / ระบถุงึความสมัพนัธ์ / หลกัฐานการทํางาน / สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สมดุ
บญัชเีงนิฝาก ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายให้ 

14. กรณีเป็นแมบ่า้นสามารถใชก้ารงาน บญัชเีงนิฝากของสามแีทนได้  
15. ขา้ราชการ ตอ้งใชใ้บรบัรองการงาน ระบตุําแหน่งและเงนิเดอืนจากตน้สงักัด พรอ้มสาํเนาบตัรขา้ราชการ  
16. ยื่นวซี่าเดีย่วจะตอ้งนําเอกสารหลกัฐานตวัจรงิทุกอย่างพรอ้มสาํเนา  

REMARK 
*** บญัชีกระแสรายวนั และเดินสะพดั ไม่สามารถใช้ได้กบักงสุลญ่ีปุ่ น  

*** กรณียื่นวีซ่ากรุป๊กบัทางบริษทัทวัร ์ จะต้องเดินทางไปและกลบัพร้อมกนัตามกาํหนด และใช้ตัว๋กรุป๊ เท่านัน้ 

REMARK 
*** บญัชีกระแสรายวนั และเดินสะพดั ไม่สามารถใช้ได้กบักงสุลญ่ีปุ่ น  
*** กรณียื่นวีซ่ากรุป๊กบัทางบริษทัทวัร ์ จะต้องเดินทางไปและกลบัพร้อมกนัตามกาํหนดเท่านัน้  รวมถึงท่านท่ียื่นวีซ่าเด่ียว 
ด้วยตนเอง แต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซ่ึงทาํการยื่นวีซ่าในกรุ๊ ป  

 
กรุณากรอกข้อมูลในข้อ 11,12,15,17 ให้ด้วยนะคับ 
 
 
 
 



 


