
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาโกย่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจ ิ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า 
เจแปนแอลป์ – ชม!!!  ก าแพงหิมะ – เข่ือนคุโรเบะ 

ภูเขาไฟฟูจ ิ– ทุ่งดอกพงิค์มอส – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โตเกยีว  
ศาลเจ้าเมจ ิ– ช้อปป้ิงย่านชิบูย่า – มิตซุยเอ้าท์เลต็ – โอไดบะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาบน ้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบบัญ่ีปุ่นแท้ๆ   
 พเิศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
ก าหนดการเดินทาง 

 



วนัทีเ่ดินทาง ราคาทวัร์ 

9 - 14 พ.ค. 2561 53,900.- 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

2100 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย แอร์เวย์ 
(TG) พบเจา้หนา้ท่ี ท่ีรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

วนัที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจ ิ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า 

0005 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 644     

0800 น. ถึงสนามบินนาโกย่า (เวลาท้องถิ่นญ่ีปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) น าท่านผา่นพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 
พร้อมตรวจเช็คสมัภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือท่ีเรียกอยา่งหน่ึงวา่ “ลติเติล้ เกยีว
โต” ตั้งอยูใ่นจงัหวดักิฟุ เมืองซ่ึงมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวติัศาสตร์ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยธรรมชาติ
และทศันียภาพท่ีสวยงามมากมายซ่ึงก่อใหเ้กิดแหล่งวฒันธรรมอนัล ้าค่า  
น าท่านเท่ียวชม ย่านถนนเก่า ซันมาชิซูจ ิ เมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษาความดั้งเดิมของเมืองท่ีมีคูเมืองลอ้มรอบและ
ถนนท่ียงัคงเป็นเอกลกัษณ์ โดยยงัเห็นไดจ้ากร้านคา้ขายของบนถนน 3 สายแคบๆ ของตวัเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน รวมทั้งวดัวาอาราม ศาลเจา้ และ รูปแบบของหมู่บา้นของชาวนา ชาวไร่ เม่ือคร้ังอดีตจึงถูกขนานามวา่
เป็น Little Kyoto ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก แบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่นไดท่ี้น่ี โดยเฉพาะตุ๊กตา 
ซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิงไม่มีหนา้ ซ่ึงถึงวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองทาคายาม่า   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิ
ดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่ ในสมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท า
การรัฐในยคุเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยคุสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน
พิจารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครัว และหอ้งพกัของเจา้หนา้ท่ี 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซ่ึงยงัคงอนุรักษบ์า้นสไตลญ่ี์ปุ่นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือก

จากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1995 บา้นในสไตล ์กสัโช – สึคุริ ซ่ึงรูปแบบบา้นจะมี
ความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดู
หนาวไดดี้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์วา่ “กสัโช” มีผูค้นจากทัว่
ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงาม ณ ท่ีแห่งน้ีแต่ละปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คนเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคม – เดือน
พฤศจิกายน ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีท่ีชาวญ่ีปุ่นนิยมมาชมใบเมเป้ิลเปล่ียนสีอีกดว้ย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั โท
ยาม่า 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านเข้าสู่ที่พกั TOYAMA EXCEL HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที่สาม  เจแปนแอลป์ – ชม!!!  ก าแพงหิมะ– เข่ือนคุโรเบะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่า ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะเปิดใหข้ึ้น
ชมปีละคร้ัง น าท่านชมความอลงัการของ ก าแพงหิมะ ขนาดมหึมา SNOW WALL ท่ีมีความสูงกวา่ 10 เมตร 
ระหวา่งการเดินทางน าท่านข้ึนกระเชา้รางไฟฟ้าสู่ สถานีบิโจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 7 นาที จากนั้น นัง่รถบสัสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 55 นาที จาก
จุดน้ีเชิญท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบับรรยากาศท่ีลอ้มรอบไปดว้ย ยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะ
ยาม่าท่ีสวยงาม ดว้ยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นท่ี 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ จากนั้น น าท่านนัง่รถท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
ไฟฟ้าซ่ึงว่ิงลอดอุโมงคท่ี์มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที เพ่ือนเดินทางสู่ สถานีไดคันไบ ยอด
เขาทะเทะยาม่าอีกฟากหน่ึงของภูเขาเดินทางสู่ยอดเขาใหท่้านเกบ็ภาพความประทบัใจ ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากนั้นเดินทางต่อดว้ยกระเชา้ขนาดใหญ่ ท่ีพิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ
สร้างความทา้ทายใหผู้ท่ี้มาเยือนเจแปนแอลป์ไดต่ื้นเตน้เร้าใจลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านนัง่กระเชา้รางไฟฟ้าลอดอุโมงคสู่์ เข่ือนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนกั้นน ้ าขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ท่ี

แห่งน้ีมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูก ชมทศันียภาพอนัมหัศจรรย ์เข่ือนแห่งน้ีมีความ
สูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ใชเ้วลาในการก่อสร้างตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี 
เฉพาะตวัเข่ือนใชเ้วลาในการสร้าง 4 ปี น าท่าน เดินเทา้ขา้มสนัเข่ือนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อดว้ยการ
นัง่รถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ ลอดอุโมงคเ์ขา้สู่ สถานีโอกซิาว่า   
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั SHINKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ 
***หลงัรับประทานอาหารค ่าใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่น
เช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็นแลว้ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะท าให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมี
สุขภาพดี และยงัช่วยผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ใหค้วามรู้สึกสดช่ืนสบายตวั*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี  ภูเขาไฟฟูจ ิ– ทุ่งดอกพงิค์มอส – คาวาโกเอะ – โตเกยีว 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ ภูเขาไฟอนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านชมความงามของ ภูเขา
ไฟฟูจช้ัิน 5 (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิ และสวยงามท่ีสุดในโลก จนไดรั้บการยก
ยอ่งวา่เป็น ภูเขาไฟท่ีสวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได ้และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จาก
ระดบัน ้าทะเล 



กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งชิบะซากุระ หรือท่ีรู้จกักนัในนาม พิง้ค์มอส ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดู

คลา้ยกบัดอกซากรุะ ส่วนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ ดงันั้นจึงเรียกกนัวา่ชิบะซากรุะ ค าวา่ชิบะ 
หมายถึงตน้หญา้ แปลไดว้า่ ซากรุะตน้หญา้ น าท่านเดินชมตน้ชิบะซากรุะท่ีมีอยูอ่ยู่นบัแสนตน้ ปลูกอยูบ่ริเวณ
รอบภูเขาฟูจิ ซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุดในภาคคนัโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซ่ึงสีของดอกจะ
เขม้ข้ึนตามอายท่ีุปลูก ใหท่้านไดส้มัผสัและเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัจากนั้น  

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกะเอะ หรือ ลิตเติล้เอะโดะ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัไซตามะ เมืองท่ีไดรั้บ
การขนานนามว่าเป็นเมือง ลิตเต้ิลเอะโดะ อนัเน่ืองมาจากสภาพของการก่อสร้างบา้นเรือน และบรรยากาศโดยรอบ 
เมืองน้ียงัคงไวซ่ึ้งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในสมยัเอะโดะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บา้นโบราณสีด า เป็นหมู่บา้นท่ีถูกสร้างข้ึนในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน ยคุสมยัเอะโดะ การสร้างอาคาร
บา้นเรือนเป็นแบบท่ีเรียกว่า คุระซึคุริ เป็นอาคารไมท่ี้ไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอย่างดี ปัจจุบนัไดมี้การดดัแปลงเป็น
ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซบับรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่นแท ้จากนั้น น า
ท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกยีว เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่น ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น และเทคโนโลยีล  ้ายคุมากมาย 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า ศาลเจ้าเมจ ิ– ช้อปป้ิงชิบูย่า – มติซุยเอ้าท์เลต็ – โอไดบะ - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจ ิฮาราจูก ุ ถูกสร้างเพ่ืออุทิศใหก้บัจกัรพรรดิเมจิและพระมเหสี ศาลเจา้น้ีตั้งอยู่

ใกลก้บัสถานีฮาราจูก ุ อยูติ่ดกบัสวนโยโยกิ จึงท าใหบ้ริเวณของศาลเจา้นั้นมีตน้ไมล้อ้มรอบ ร่มร่ืนมาก คนญ่ีปุ่น
มกัจะมาเดินเล่นและออกก าลงับริเวณน้ี ในระหวา่งช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ศาลเจา้เมจิไดถู้กท าลายลง แต่
ภายหลงัไดมี้การบูรณะและสร้างข้ึนมาใหม่จนถึงปัจจุบนัน้ี ย่านชิบูย่า แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอร์เทนเมน้ทสุ์ดชิค
ขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว เป็นหน่ึงในยา่นท่ีคึกคกัมีผูค้นพลุกพล่านตลอดเวลา ในบริเวณน้ีถือวา่เป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงท่ีนิยมของวยัรุ่นญ่ีปุ่นเน่ืองจากมีหา้งสรรพสินคา้จ านวนมาก ร้านอาหารเก๋ๆกมี็อยูไ่ม่นอ้ย เน่ืองจากเป็นแหล่งช้
อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท าใหมี้ร้านเส้ือผา้แฟชัน่หรือดีไซนเ์นอร์ท่ีออกแบบเส้ือผา้เองและเปิดร้านบริเซรน้ี สามารถ
สร้างแบรนดสิ์นคา้แฟชัน่ของตนเองจนโด่งดงัไดห้ลายต่อหลายแบรนด ์

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ มติซุย เอ้าท์เลต็ เป็น ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั แหล่งรวมพลของ สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่
โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมดว้ยสินคา้
ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเดก็ จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป  
น าท่านเดินทางสู่ โอะไดบะ เมืองใหม่ท่ีเกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพาน RAINBOW 
BRIDGE เป็นตวัเช่ือมระหวา่งฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอะไดบะ ซ่ึงนบัวา่เมืองใหม่โอะไดบะนั้นไดท้ าสร้างข้ึนเพ่ือ



เป็นศูนยก์ลางในดา้นต่างๆ เช่น ศูนยป์ระชุมนานาชาติ โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ และสวนสาธารณะ เป็นตน้ 
ประกอบกบัเป็นทางผา่นจากตวัเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ท าใหโ้อะไดบะแห่งน้ีเป็นเมืองท่ีขยายออกมา
เพ่ือต่อยอดความเจริญของโตเกียว  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮาเนดะ 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ 

0020 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 661 
0450 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ีองบิน 

ผูใ้หญ่ 53,900.- 33,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 53,900.- 33,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 53,900.- 33,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 51,900.- 31,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 10,900.- 10,900.- 
 
 

*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 



 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก

เกบ็เพ่ิม  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญ่ีปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญ่ีปุ่นได้ท าการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกนิ 15 วัน 
 
**  ส าหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย ** 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวีซ่าขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์ หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสาร

เป็น BANK STATEMENT ทีท่างธนาคารออกให้ ไม่สามารถน ามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณทีี่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณที าธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  



*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 
เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( ส าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลูกคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ท าการจอง หากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ทางบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

 
การยกเลกิและการคืนเงนิ 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เกบ็ค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากท าการออกตัว๋กบัทางสายการบินไปแล้ว บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ
พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นนั้น และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน
15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นกบัประเทศไทย 
 ผูท่ี้จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผู ้
ท่ียื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอ
ตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm


 จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั
การเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งด
ออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีู้เดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

************************************** 


