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 เที่ยวสบายๆ เดินทางถึงพักผ่อนคลายความเมื่อยล้า ก่อน 1 คืน 

 บินสบายกับการบินไทยไฟล์ A 380 พร้อมสะสมไมล์ 50 % 

 ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] 

 ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามท่ีทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดําท่ีหุบเขาโอวาคุดานิ 

 เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ 

 ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งช่ือดังใจกลางเมืองโตเกียว ชินจูกุ 

 ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) 
 
 
 
 

 กําหนดการเดินทาง:  19 – 22, 27 – 30 กันยายน 2557 29,900.- 

 
 
 

1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ 

2. นาริตะ-ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่            

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ 

3. โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

4. สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ 

 

 

 

OH MY GOD-TOKYO [ฟูจิ-โตเกียว] 
4 วัน 3 คืน – บินเช้า A380 

โดยสายการบินไทย 
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วันแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – เมืองนาริตะ 

05.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  

จะมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 676  

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก  NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย  

วันที่สองของการเดินทาง           นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 

                                                หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ําแร่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับ น้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยัง

ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ท้ังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมา

เยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

ท่ีทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับ

ความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นท่ีระลึก และเลือกซื้อสินค้าของ

ท่ีระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ช่ือเสียงในด้านน้ําพุ

ร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมท้ังยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม นําท่าน

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น 

ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพท่ีสวยงามดั่งภาพวาดสะท้อน

ลงสู่ทะเลสาบ จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อ

กํามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ําแร่กํามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมี

ความเช่ือว่าหากได้ทานไข่ดําหนึ่งฟองจะสามารถทําให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี 

 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่า [ไม่มีขาปูยักษ์]  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

และจะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

 

วันสามของการเดินทาง             เมืองโตเกียว – วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงโตเกียว นําท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา  นอกจากนั้นท่านยังจะ

ได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยัง

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4
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สามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

และ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณ

ผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า  แบรนด์เนม เส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อ

ดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

*** ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงถึง 6 โมงเย็น *** 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย  

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่ของการเดินทาง            สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

** กรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 27-30 กันยายน ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะเพื่อเดินทางสู่  

      กรุงเทพด้วยไฟล์ TG 683 ออกเดินทางเวลา 10.35-15.05 ** 

 

12.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 643  

16.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

OH MY GOD TOKYO 4 DAYS 3 NIGHTS BY TG 

กําหนดการเดินทาง  19 – 22, 27 – 30 กันยายน 2557 

 

อัตราค่าบริการ กันยายน 2557 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 29,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 29,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 29,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 11,000.-  บาท 

 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  

    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  
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     ก่อนทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การชําระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท 

 4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําท้ังหมด  

 4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

 4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

 4.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี

มัดจําท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน

มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

    4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   

       พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับช้ันท่ีนั่งจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก

บัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชําระเงินท่านต้องการการท่ีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

 2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 5. ค่าน้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ 

     สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า  

 รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า

โทรศัพท์ เป็นต้น 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของ

เงินสกุลเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัท

จะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง  
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  

 จะใช้เวลาดําเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอ

รบกวนให้ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อท่ีจะส่งไปท่ี

ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ท่ีสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยแจ้งประเทศและวันเดินทางท่ีจะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 

ปี ต้องมาแสดงตัวท่ีสถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ท่ีทํางาน 

ต้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหน้าตรง 

ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกท่ีสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อม

ท้ังถ่ายสําเนาพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.4 ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน้าช่ือบริษัทท่ีทํางาน พร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่านั้น ถ่าย

เอกสารตั้งแต่ หน้าช่ือ และ หน้า 1 ถึงหน้าท่ีปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีท่ีเล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 

6 เดือนให้ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 

***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น *** 

 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะทําให้ท่านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ท้ังนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้**  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคําร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีท่ีมีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะ 

   ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 

 

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 


