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ปราสาทโอซาก้า – เกยีวโต – ปราสาทคนิคะคุจิ – วัดนํา้ใส – นาโกย่า – น่ังรถไฟชินคนัเซ็น 
ทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ทะเลสาบฮาชิ ( ล่องเรือโจรสลดั ) 

หุบเขาโอวาคุดานิ ( ชิมไข่ดํา ) – ภูเขาไฟฟูจิ – สวนสันติภาพ – ช๊อปป้ิงโกเท็มบะเอ๊าท์เลต็ 

โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ชินจูกุ – สวนอูเอโนะ ( ชมซากุระ ) – ห้างออิอน 
 

 อาบนํา้แร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ  

 อ่ิมอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
 พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 
      บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ ROP. 50% 
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วนัศุกร์ที่ 03 เม.ย. 58 สนามบินสุวรรณภูม ิ

20.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ช้ัน 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)  
พบเจา้หนา้ท่ี ท่ีรอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทกุท่าน 

23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 622   (ใช้เวลาในการเดินทาง 5.10 ช่ัวโมง) 

วนัเสาร์ที่ 04 เม.ย. 58 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ปราสาทคนิคะคุจิ – วดัน้ําใส – นาโกย่า 

07.00 น. ถึงสนามบินเมืองโอซากา้ (เวลาทอ้งถ่ินญ่ีปุ่ นเร็วกว่าไทย 2 ชม) หลงัผา่นการตรวคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้     
 นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นซ่ึงสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมยั

ศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ ตวัปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบลอ้มดว้ยกาํแพง
หินแกรนิต สร้างไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม พร้อมทั้งบนัทึกความงามในมุมท่ีท่านประทบัใจ     

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นาํท่านเขา้ชม ปราสาทคนิคะคุจ ิ
 สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1940 เป็นสมบติัของขา้ราชสาํนกั ไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมาตกเป็นของโชกุน อะชิกะงะ โยชิมิชึ และ

ลูกชายของเขาไดย้กใหเ้ป็นของวดั เป็นบา้นพกัท่ีตั้งอยูก่ลางนํ้าความงดงามมากปราสาทสีทองสะทอ้นลงบนผืนนํ้ า 
ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งจากนกัประวติัศาสตร์ชาวองักฤษว่าสร้างไดอ้ยา่งประณีตและงดงาม นาํทุกท่านสู่  

 วดัคโิยมิซึ หรือ วดัน้ําใส ว ัด่ท่ีสร้างดว้ยทอ่นซุงขนาดมหึมา ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาฮิงาชิม่า ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไมท่ี้
สร้างดว้ยฝีมือมนุษยโ์ดยไม่ใชต้ะปูสกัตวั เชิญท่านสกัการะพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรพร้อมขอพรพระเพ่ือเป็นสิริมงคล
และด่ืมนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไหลมาจากเทือกเขา เพ่ือขอพร สายนํ้าแต่ละสายมีความหมายต่างกนั คือ เฉลียวฉลาด , ร่ํารวย มัง่
คัง่ , อายยุืนยาว สุขภาพแขง็แรง วดัน้ีไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกด้ว้ยจากนั้นเชิญท่านช๊อปป้ิง
บนถนนกานํ้ าชาพบกบัร้านคา้ญ่ีปุ่ นขนานแทร้้านขายของท่ีระลึกจากเมืองเกียวโต จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองนาโกยา่ 

คํา่         รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคาร  นําท่านเข้าสู่ที่พกั NAGOYA CASTLE PLAZA  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 

วนัอาทิตย์ที่ 05 เม.ย. 58 รถไฟด่วนชินคนัเซ็น – ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาปอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพ่ือข้ึนรถไฟด่วนชินคนัเซ็น  
(1 ป้าย) หรือรถไฟหวักระสุน ท่ีว่ิงดว้ยความเร็วสูงสุดเฉล่ีย  240 ก.ม. / ช.ม. จดัอยูใ่นอนัดบั 3 รองจากรถไฟ High 
Speed ของประเทศจีนและรถไฟ TGV ของประเทศฝร่ังเศส นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล 
เป็นทะเลสาบท่ีเคยเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีช่ือเสียงในบริเวณนั้น และยงัเป็นจุดแวะพกัท่ีใหญ่ท่ีสุดสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว และให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ขนมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ พายปลาไหลท่ีแสนกรอบอร่อย เคยไดรั้บการ
แนะนาํและออกรายการ ทีวีแชมป์เป้ียน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคาร  จากนั้น นาํท่านเยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่  
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นาํทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีก่อตวัจากลาวาของ ภูเขาไฟฟจิู หากวนัใดอากาศสดใสท่านจะไดส้มัผสั
ทศันียภาพ ในอีกมิติหน่ึงท่ีมีความงดงามราวกบัภาพวาด สะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ เปรียบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบาน
ใหญ่นาํท่านเดินทางโดยกระเชา้ข้ึนสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพ่ือชมบ่อนํ้าแร่กาํมะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ให้สุกได ้และเช่ือกนั
ว่า เม่ือกินไข่ดาํ 1 ฟองสามารถทาํให้อายขุองท่านยนืข้ึนอีกประมาณ 7 ปี 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั  SHINKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่                รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ตเ์มนูอาหารญ่ีปุ่ น ให้ท่านไดล้ิ้มรสอาหารญ่ีปุ่ นหลากหลาย  อ่ิมเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบ
ดั้งเดิมในบรรยากาศญ่ีปุ่ นหลังรับประทานอาหารคํา่ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาต ิ“ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น  
 
 
 
 
 

 

วนัจนัทร์ที่ 06 เม.ย. 58 ภูเขาไฟฟูจิ – สวนสันตภิาพ – โกเทมบะเอ้าท์เลท – โตเกียว – วดัอาซากุซะ – ช๊อปป้ิงถนนชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจช้ัิน  5 (ข้ึนอยูก่บั
สภาพอากาศ) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิและสวยงามท่ีสุดในโลก จนไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นภูเขาไฟท่ีสวยขนาด
ไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได ้และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)จากระดบันํ้าทะเล นาํท่านเดินทางสู่  
สวนเฮย์วะ หรือ สวนสันตภิาพ สวนท่ีถูกจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือเป็นอนุสรณ์ในสงครามเกาหลี ภายในเป็นท่ีตั้งของวดั และเป็น
สวนสาธารณะท่ีปลูกตน้ซากุระเอาไวเ้ป็นจาํนวนมาก ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของเจดียท์รงลงักา โดยฐานเป็นท่ีประดิษฐานของ
องคพ์ระพุทธรูป และสิงโตประจาํชาติต่างๆ รวมทั้งของประเทศไทยดว้ย   

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคาร นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ี “โกเทมบะแฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต”  
แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, 
Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, 
Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้
แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย  นาํท่านเดินทางสู่ วดัอาซากซุะ ศูนยก์ลางแห่งวฒันธรรม เยี่ยมชม 
วดัเซ็นโซจิ หรือ อาซากุสะ วดัพุทธเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัโตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองคาํองคเ์จา้แม่กวนอิม
ท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยมมาสกัการะ และพากนัมาเท่ียวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้ง
ตระหง่านอยูก่ลางลานวดัแห่งน้ีรวมถึงถนนนาคามิเซ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั เพ่ือซ้ือ
ขนมกลบัไปฝากคนท่ีบา้นนาํท่านสู่ ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมาก ท่านจะไดพ้บกนัสินคา้ยี่ห้อแบรนด์
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เนม ต่างๆ มากมาย อาทิ เส้ือผา้สุภาพบุรุษ,สุภาพสตรี,รองเทา้,เคร่ืองสาํอางค ์ฯลฯ อิสระให้ท่านจบัจ่ายเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกอยา่งจุใจ และเร่ืองซ้ือสินคา้หลากหลายชนิด ท่ีร้าน100เยน 

คํา่                   รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภตัตาคาร   นําท่านเข้าสู่ที่พกั SUNROUTE ARIAKE  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 
 

วนัอังคารที่ 07 เม.ย. 58 อิสระช้อปป้ิง  (เตม็วนั) 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะนําการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน** 

** สถานทีแ่นะนํา **  
ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko Market) อยูฝ่ั่งตรงขา้มกบัสวนสาธารณะอุเอะโนะ(Ueno Park) ป้ายช่ือปากทางเขา้ 
ตลาดเป็นภาษาญ่ีปุ่ นท่ีโดดเด่น ตลาดอาเมะโยโกะ เป็นตลาดสดท่ีค่อนขา้งใหญ่เตม็ไปดว้ยผูค้น มีร้านคา้มากมายขาย 
ตั้งแต่อาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ  
สวนสาธารณะอุเอโนะ (Ueno Park) สวนสาธารณะแห่งน้ีเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีชาวญ่ีปุ่ น และ ชาวต่างชาติ
นิยมมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วงดอกซากุระบานจะสวนแห่งน้ีจะแน่นขนดัเตม็ไปดว้ยผูค้นท่ีมานัง่ชมความงามของ
ซากุระ ( ซากุระ จะบานประมาณเดือนมี.ค. – ตน้เม.ย. ของทุกปี ) 
ย่านฮาราจุกุ ( Harajuku ) เป็นแหล่งศุนยร์วมของวยัรุ่น  Takeshita Street เป็นถนนท่ีถือว่าเป็นศูนยร์วมการชอ้ป
ป้ิงอีกแห่งหน่ึงในยา่นฮาราจุกุท่ีไดรั้บความนิยมจากเหล่าวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะวนัหยดุสุดสปัดาห์ วนัหยดุยาว 
วนัหยดุฤดูร้อน ก็จะมีผูค้นเดินเท่ียวท่ีถนนสายน้ีมากเป็นพิเศษ ยิ่งทาํให้ถนนสายน้ีดูคึกคกัมากข้ึน เม่ือก่อนถนนสายน้ี
เป็นท่ีตั้งของบา้นเรือน และไดมี้ร้าน Crape Café มาเปิด พอถนนสายน้ีกลายมาเป็น Takeshita Street จึงทาํให้มีร้านเคร
ปมากมายเปิดอยูบ่นถนนสายน้ี และในปี 1978 มี Fashion Shop ช่ือร้าน Boutique Takenoko  มาเปิดเป็นร้านแรก ทาํให้
หลงัจากนั้นก็มี Fashion Shop มาเปิดตามมาอยา่งมากข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็นถนนแห่งการชอ้ปป้ิง 
ย่านชิบูย่า (Shibuya) ฮาจิโกะ(Hachiko) สุนขัผูซ่ื้อสตัย ์อีกหน่ึงสญัลกัษณ์ประจาํยา่นชิบุยา่ ส่ิงท่ีจะทาํให้ทุกท่านนึก
ถึงชิบูยา่ คือ  "ห้าแยกชิบุยา่"(Shibuya Crossing)  ยา่นน้ีเป็นแหล่งรวมของสินคา้มากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น  
ห้างสรรพสินคา้ หรือ ร้ายอาหาร อีกมากมาย 
อิเคะบุคุโระ (Ikebukuro)  ใครท่ีอยากชอ้ป เท่ียว ชิมอาหารอร่อย ๆ ตน้ตาํรับญ่ีปุ่ น มายา่นอิเคะบุคุโระท่ีเดียวก็ได้
ครบทุกความตอ้งการเลยล่ะค่ะ เพราะแค่ในสถานีรถไฟก็มีร้านคา้มากมายจนเดินเท่ียววนัเดียวก็ไม่ครบ พ่วงดว้ยร้าน
เคร่ืองสาํอางแบรนดญ่ี์ปุ่ นชั้นนาํ ร้านขายของฝากแปลกตาน่าซ้ือ ส่วนเร่ืองอาหารการกิน ในยา่นน้ีมีร้านอาหารจีนช่ือ
ดงัให้เลือกอยูไ่ม่นอ้ยเหมือนกนั หรือถา้อยากนัง่รับประทานอาหารสไตลญ่ี์ปุ่ น ก็มีร้านราเมงแบบท่ีตอ้งกดตูส้ัง่ คาเฟ่
ขนมหวานตกแต่งไดน่้ารักน่าเอน็ดู และร้านอาหารท่ีน่าเขา้ไปลองชิมอีกเพียบ 
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 นําท่านเข้าสู่ที่พกั SUNROUTE ARIAKE  HOTEL หรือเทียบเท่า 
  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอสิระอาหารกลางวนั  และ คํา่ 

วนัพุธที่ 08 เม.ย. 58 สวนอูเอโนะ ( ชมซากุระ )  – ช้อปป้ิงห้างอิออน – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ สวนอูเอโนะ  สวนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียง
และใหญ่ท่ีสุดของกรุงโตเกียว ชม ดอกซากุระ  ดอกไมป้ระจาํชาติท่ีแยม้บานสะพร่ังเป็นสีชมพูตดักบัทอ้งฟ้าสี
คราม ให้ท่านไดเ้ลือกมุมประทบัใจบนัทึกภาพอนังดงามตามอธัยาศยั  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั ของเมืองนาริตะ แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอ
ให้ท่านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่นาํสมยั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองสาํอางของท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์
อิเลค็ทรอนิคส์  จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตวั เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

17.25 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 677 
21.55 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 
ผู้ใหญ่ และ เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปีพกัเสริมเตยีง 49,900.- บาท 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปีพกัไม่เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

49,900.- บาท 

ห้องพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,900.- บาท 
 
 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 18,000 บาท *** 
*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจํานวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมีไม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่นราคา *** 
*** โปรแกรมนีไ้ม่มีแถมกระเป๋าเดนิทางให้ค่ะ *** 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีนํ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 และท่านตอ้งชาํระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก 

           เก็บเพ่ิม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทําการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวสําหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วนั 

**  สําหรับบุคลทีถื่อพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย ** 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ให้แนบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
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 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสารเป็น 
BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนํามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  

 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

เง่ือนไขการจองทวัร์และการชําระเงิน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจอง หากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลกิและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจาํ 
 กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากทําการออกตัว๋กับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่
การพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นนั้น และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศ
ญี่ปุ่ นเกิน15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยน้ี เพือ่เป็นการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศญี่ปุ่ นกบัประเทศไทย 
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 ผูท้ี่จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เช่นเดียวกบัผูท้ี่ยืน่ขอวซ่ีากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้
ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จาํเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางทอ่งเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งด
ออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการ
ชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีทีท่่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิใน

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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การใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

************************************** 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นของท่าน 

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)______________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกุลเดมิ (ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________ 

2.  สถานภาพ                 โสด            แต่งงานจดทะเบียน           แต่งงานไม่จดทะเบียน           หย่า            หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)________________________________________________ 

     เบอร์โทรศัพท์บ้าน________________________ เบอร์มือถือ ___________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ___________________________________________ 

      ช่ือสถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)  ____________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานทีท่ํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6.   ที่อยู่สถานทีท่ํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________        

7.   ตาํแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) _______________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ทํางาน__________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย ___________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กับผู้เดนิทางร่วมคร้ังนี้ (ระบุ) ____________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎเิสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย _____________________ 

      ไม่เคย             


