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GOAL JAPAN GERO KAMIKOCHI FLOWER  
5 วนั 3 คนื  

สายการบนิไทย BY TG    



 
 

 20.00 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบินไทย  
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

 23.25 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 644 
 

 
 07.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  ประเทศญี่ปุ่น  

 นำท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
            ปราสาทนาโงย่า สร้างขึ้นโดยโชกุน โตกุงาวะ อิเอยาสุ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1945) ตัว
ปราสาทถูกระเบิดถล่มเสียหาย ต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1959 ปัจจุบัน ที่ชั้น 2-4 เป็นพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของญี่ปุ่น ชั้นบนของปราสาทสามารถชมทิวทัศน์โดยรอบ ถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย 
 
           คินชาจิ โยโกโจ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนาโกย่า เดินเล่น ช้อปปิ้ง ถ่ายรูป มาที่นี่อิ่มตา อิ่มใจ 
อิ่มท้อง ดีงามมากแน่นอน คินชาจิ โยโกโจ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ โซน Yoshinao  และโซน 
Muneharu 
โซน Yoshinao คือ โซนชอปปิ้ง และสารพัดอาหาร  

วันที ่ โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทยีบเท่า เชา้ เทีย่ง เย็น 
1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาโกยา่ - - -  

2 สนามบนินาโกยา่ – ปราสาทนาโกย่า - คนิชาจ ิโยโกโจ 
วัดออนเซ็นจ ิ–หมูบ่า้นโบราณเกโระ สไตล์กชัโช –เกโระออนเซน็ 

- -  GERO ONSEN  

3 คามิโคจ ิ -ปราสาทมตัสึโมโตะ - นาราอจิคุ ุ-  สะพานไมค้โิซะ โอฮาชิ 
ออนเซน็ 

  - TOMINOKO  

4 ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) – ทุง่ดอกไม ้– เมอืงโตเกยีว 
ยา่นชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ  

 - - SUNSHINE CITY 
PRINCE TOKYO  

5 วัดอาซากซุะ – เมอืงนารติะ - อสิระชอ้ปปิง้ใน หา้งออิอน    - -  

วันที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาโกยา่ - - - 

วันที ่2 สนามบนินาโกยา่ – ปราสาทนาโกย่า - คนิชาจ ิโยโกโจ 
วัดออนเซ็นจ ิ–หมูบ่า้นโบราณเกโระ สไตล์กชัโช –เกโระออนเซน็ 

- เทีย่ง เย็น 



โซน Muneharu คือ ร้านค้าใหม่ที่เปิดบริการถึง 22:30 น. ถูกใจวันรุ่น "Muneharu" เป็นผู้นำคนที่เจ็ด
ของแคว้นโอวาริ เขาตั้งใจที่จะทำให้นาโกย่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ ที่โซนนี้ จะต่างจากโซน Yoshinao ตรงที่ 
เป็นส่วนที่นำเสนอความเป็นสมัยใหม่ คุณจะได้พบกับร้านกาแฟและร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นคนรุ่นใหม่ 
ในบริเวณนี้มีร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นท่ีมีเมนูท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลี่ยน เมนูทอดสเต็ก 
สปาเกตตี้ และอื่น ๆ อีกมากมาย 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
           วัดออนเซ็นจิ เป็นวัดที่พระพุทธรูปที่เชื่อว่าเป็นผู้ประทานพรช่วยฟื้นฟูการไหลของน้ำพุร้อนไปยัง
เมือง หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง สามารถขึ้นไปบนวัดเพื่อชมทิวทัศน์ของเมือง และชมแม่น้ำฮิดะที่
ไหลอยู่เบื้องล่าง ตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุดของบันไดหิน 173 ขั้น เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จึงสามารถ
มองเห็นเมืองเกะโระออนเซ็นได้ ให้คุณเพลิดเพลินไปกับวิวที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น ฤดูใบไม้ร่วง จะมี
การส่องไฟประดับใส่ใบไม้เปลี่ยนสี จึงมีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชม มีอ่างน้ำร้อนแช่เท้า "โมมิจิอะชิยุ" 
ภายในวัดซึ่งสามารถเข้าไปแช่เท้าได้ฟรี 

    
             หมู่บ้านโบราณเกโระ สไตล์กัชโช คล้ายกับที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โดยบ้านโบราณบางหลังได้ทำ
การเคลื่อนย้ายมาจาก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ในปี 1963 และมาทำการซ่อมแซมใหม่ที่นี่ ปัจจุบันเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ภายในมีการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยเอโดะ เป็นหมู่บ้านที่มี
หลังคาสูงชันแบบดั้งเดิม เหมือนกับที่ชิราคาวาโกะนั่นเอง ที่นี่นอกจากจะเดินชมบ้านโบราณ ยังมีการ
แสดงและให้คุณได้มีส่วนร่วมกับศิลปะพื้นบ้านแบบด้ังเดิมอีกด้วย 

 
             เกโระออนเซน (Gero Onsen) ตั้งอยู่ที่เมืองกิฟุ(Gifu) บอกเลยว่าสายออนเซนตัวจริงนี่พลาด
ไม่ได้ เพราะที่นี่ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสามออนเซนที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะทีเดียว เพราะนี่ยังฮอต
จนถึงทุกวันนี้ นั่นก็มาจากคุณภาพของน้ำพุร้อนที่ดีงามอย่างแรงแบบว่ายิ่งแช่ยิ่งดี และด้วยความดัง
ของที่นี่น่ังเองทำให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสกับ
น้ำพุร้อนคุณภาพสูง ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนจะฟิน  
 

ที่พัก    โรงแรม  GERO ONSEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ผ่อนคลายแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  “ออนเซ็น”  เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี 
 
 
 
 
 
 



 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

            คามิโคจิ เป็นหุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ภาพสายน้ำของแม่น้ำ
อะซูสะที่ใสสะอาดดังเกล็ดแก้วไหลรินรอดผ่านสะพานคัปปะ (สะพานขวัญใจช่างภาพและมักถูกถ่ายภาพ
มากที่สุด) ล้อมรอบด้วยผืนป่าเขียวขจีและฉากหลังของยอดเขาสูงตระหง่านระดับ3 ,000เมตร เป็น
ทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น  
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

          ปราสาทมัตสึโมโตะ  สร้างขึ้นมาราวศตวรรษที่ 16  ป้อมปราการที่ตั้งตระหง่านนี้ว่ากันว่าเป็นเท็นชุ
คาคุหลังคา 5 ชั้น พื้น 6 ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และได้รับการขึ้น  ทะเบียนเป็น
สมบัติชาติ พื้นที่ส่วนอื่นๆ ภายในปราสาทก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาติ  
จุดเด่นของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ที่กำแพงสีดำของเท็นชุคาคุ เลยมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า 
ปราสาทอีกา ตรงข้ามกับปราสาทฮิเมจิที่มีกำแพงสีขาว เลยถูกเรียกว่า ชิราซากิโจ ปราสาทนกกระยาง 
 
           นาราอิจุคุ เที่ยวย้อนเวลากลับไปในเส้นทางสมัยเอโดะ ย่านเมืองเก่าชื่อดังในจังหวัดนากาโน่  ที่ตั้ง
อยู่บนเส้นทางนากะเซ็นโด  ซึ่งเคยเป็นจุดแวะพักกลางทางของผู้ใช้เส้นทางสัญจรระหว่างเกียวโตกับ
โตเกียวในอดีตตั้งแต่สมัยเอโดะ  บรรยากาศโดยรอบบริเวณนาราอิจุคุ จึงเรียงรายไปด้วยอาคาร
บ้านเรือนไม้โบราณตลอดสองฝั่งถนน ให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในสมัยเอโดะ ซึ่งปัจจุบันยังคง
อนุรักษ์อาคารเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดี โดยมีการปรับปรุงให้เป็นร้านอาหาร คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ ร้านขายของ
ที่ระลึก เป็นต้น  
 
           สะพานไม้คิโซะ โอฮาชิ แลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งคือ  ที่มีความยาวประมาณ 30 เมตร ทอดตัว
โค้งข้ามแม่น้ำนาราอิ (Narai River) ซึ่งเป็นจุดชมวิวและมุมถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาด รวมทั้งยังมีวัดและ
ศาลเจ้าให้แวะสักการะขอพร อีกทั้งร้านอาหารมากมาย อาทิ ร้านโซบะขึ้นชื่อของท้องถิ่นให้ได้อิ่มอร่อย
ด้วย 

 
 
 

 ที่พัก     โรงแรม  TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเท่า 
    ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

(อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น)    
ผ่อนคลายแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  “ออนเซ็น”  เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี 

วันที ่3 คามิโคจ ิ -ปราสาทมตัสึโมโตะ - นาราอจิคุ ุ-  สะพานไมค้โิซะ โอฮาชิ 
 ออนเซ็น 

เชา้ เทีย่ง เย็น 



 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

            ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และ สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งนับว่า
 เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เต็มไปด้วย
ธรรมชาติอันงดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ง ได้แก่  ยะมะนะกะโกะ คะ
วะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก้ และมีออนเซนหลายแห่งนำท่านสัมผัสกับความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 
5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร    
(ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศหากอากาศไม่เอือ้อำนวย นำท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพือ่ความปลอดภัยของ
ทุกท่านเป็นสำคัญ) 

 
              ทุ่งดอกไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน และตระการตากับทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ ชมดอกไม้อันสวยงาม 

เบ่งบานเต็มทุ่ง สร้างความสดใส สดชื่น บรรยากาศงดงาม ให้ท่านได้เก็บภาพดอกไม้นานาชนิดที่เบ่งบาน 
ตามฤดูกาลตามอัธยาศัย   

 
   ***เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ ช่วงประมาณเดือน มิถุนายน-ต้นกรกฎาคม 
   ***เทศกาลชมดอกไม้หลากสี ช่วงประมาณ 16 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม 
 

  (โปรแกรมชมดอกไม้ตามฤดกูาล ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง ดอกไม้
ไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

      เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว 
           ยา่นชอ้ปปิง้ชนิจกูุ  ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 
เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ  พรอ้มให้ทา่นไดถ้า่ยรูปแมวยกัษ ์3 มติ ิบจอแอลอดียีักษ์ขนาด
มหมึา ยา่นชนิจกุุ 
 

คำ่    รบัประทานอาหารคำ่ อสิระตามอธัยาศยั 
ที่พกั    โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 

วันที ่4 ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) – ทุง่ดอกไม ้– เมอืงโตเกยีว 
ยา่นชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ  

เชา้ เทีย่ง - 



เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
             วัดอาซากซุะ คนันอน หรอืวัดเซนโซจ ิวัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมี
ประตูทางเข้าช้ันนอกที่  เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดง
ขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมทำหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้าง
ประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด  เป็นถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกว่า 
Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมว
กวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเมื่อผ่านประตูหลัก 
Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีที่ล้างมือ
คล้ายกับว่าให้ชำระร่างกายให้ บริสุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูป
เข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า   
 
นำทา่นเดนิทางสู่เมอืงนารติะ 
            อสิระชอ้ปปิง้ใน หา้งออิอน  ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า 
รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะ
ถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน อสิระตามอธัยาศยั   
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบนินารติะ 

17.25 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที ่TG 677 
21.55 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 วัดอาซากซุะ – เมอืงนารติะ - อสิระชอ้ปปิง้ใน หา้งออิอน   เชา้ - - 



อตัราคา่บรกิาร     กรกฎาคม – กนัยายน 65 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว เพิ่ม 
ไมใ่ชต้ั๋ว 

ผู้ใหญ ่(หกั) 
ไมใ่ชต้ั๋ว 

เดก็ (หกั) 

13-17 กรกฎาคม 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

20-24 กรกฎาคม 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

27-31 กรกฎาคม 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

3-7 สงิหาคม 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

10-14 สงิหาคม 65 59,900 56,900 53,900 8,900 -20,000 -17,000 

17-21 สงิหาคม 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

24-28 สงิหาคม 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

31-4 กนัยายน 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

7-11 กนัยายน 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

14-18 กนัยายน 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

21-25 กนัยายน 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

28-2 ตลุาคม 65 57,900 54,900 51,900 8,900 -20,000 -17,000 

ราคาเดก็ทารก อาย ุตำ่กวา่ 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหต ุ    การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป*** 

หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 25 ท่าน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมอ่อกกรุ๊ป หรอืเกบ็คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัรานีร้วม 

 
 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษนีำ้มนั ณ. วนัทีอ่อกราคาขาย  และ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัภาษนีำ้มนัขึ้น หากทางสายการบนิมกีาร

เรยีกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตัว๋เครือ่งบนิ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 
 บริการน้ำวันละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับคนไทย) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...) ไมร่วมประกนัสุขภาพ หากตอ้งการตอ้งซือ้เพิ่มทกุกรณี 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 
 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น   
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ 
 ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
  ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่สาย 

การบิน / ประเทศปลายทางต้องการ) 
  ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีที่  
 ประเทศไทยต้องการผลตรวจ) 
  ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบของภาครัฐ อาทิ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามที่ภาครัฐ

กำหนด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นสำคัญ) 



  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิด ทั้งใน และต่างประเทศ 
  ค่าธรรมเนียมบริการที่พัก SHA+ / Alternative Quarantine (AQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใน

ราชอาณาจักรไทยหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)   

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% ซึง่ตอ้งจา่ยเพิม่จากราคาคา่ทัวร ์
 
 

เงือ่นไขการชำระเงนิ 
 

เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  20,000  บาท   
ส่วนท่ีเหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัทำการ  

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 
 
***กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวรข์องบรษิทั กอ่นทา่นทำการจองทวัร*์** 
หากทา่นไดท้ำการจองทวัร์  ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    หักเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วัน   หักค่ามัดจำจำนวนเต็มทั้งหมด 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วัน  หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วัน  หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ 
 
ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100% 

*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด*** 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน   

 ในการเดินทางเปน็หมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างจากการยื่นกรุ๊ปปกติ 
ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดข้ึน 

การจัดทีน่ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 
ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตาม

ระบบของสายการบินเท่าน้ัน  



ที่นัง่ Long Leg  ทีน่ัง่รมิประตฉูกุเฉนิ  เป็นที่นั่งสำหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่อสารภาษาสากลได ้เผ่ือเกิดเหตุฉุกเฉินลูกค้า
สามารถรีเควชได้ แต่ข้ึนอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา 

 
กรณหีากท่านตอ้งมกีารสำรองยานพาหนะ นอกเหนอืจากรายการทวัร์ ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

สำหรบัทา่นที่เปน็มสุลิม,  ทานมงัสวริตัิ, ไมท่านหม ู/ เนือ้ / ไก ่/ ปลา หรอือืน่ๆ โปรดแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนักอ่นเดนิทาง 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก  
  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู ่ (Twin / 
Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
  กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 ห้องพักญี่ปุ่นมีขนาดเล็ก และจำนวนห้องพักจำกัดในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสิทธิ์กรณีหากท่านรีเควชห้องพักแล้ว และอาจไม่ได้
ตามที่ท่านต้องการ 

การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ 
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม ว่าจะมีห้องพักให้ท่านเปลี่ยนได้
หรือไม่ ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนดไม่สามารถรับประกันได้ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
 สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน เป็นไปตามสายการบินกำหนด (สำหรับผู้โดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม กรณีน้ำหนักสัมภาระเกินกว่าสายการบินกำหนด) 
    สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  
   กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดน
เรียกเก็บเพ่ิม) 

กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น  
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 
   ทางบริษัทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
    
 
 
 



หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการ เดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทาง

การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ  วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ 
ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทาง
บริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ 
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง  
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศ
ไทย 

              (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  
 

 
✓  

ยอมรบั 

ข้าพเจ้าไดอ้่านรายละเอียดทัง้หมด และรบัทราบ พรอ้มยอมรบัยนิยอมในขอ้ตกลงเงือ่นไขการจอง และการยกเลกิ และเงือ่นไข
ของการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นีท้กุประการ เรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
 

  
โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึ้นไป  

ตอ้งครอบคลมุถงึวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย 
และเหลอืหนา้พาสปอรต์สำหรบัประทับตราเขา้ออกประเทศ ไมน่อ้ยกวา่ 2 หน้า 

หากทา่นไมต่รวจสอบพาสปอรต์ของท่านล่วงหนา้ และหากเกดิปัญหาใดๆ ไมว่่าสาเหตใุดๆ กต็าม  
ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในทกุๆ กรณี 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารในการขอวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่น่ 1 ชดุ 
ใชเ้วลาขอวซีา่ประมาณ 5-7 วนัทำการ 

 
1. หนงัสอืเดินทาง 

(พาสปอรต์) 
ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับ ประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า 
(หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย) 
*** ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ ของท่านทุกกรณี *** 

2. รปูถ่าย รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพ้ืนหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้อง
เป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง 

3. เอกสารทัว่ไป ทะเบียนบ้าน ตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)  
สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า , (ตัวจริง+สำเนา 1 ชุด) 
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้าม)ี (ตัวจริง+สำเนา 1 ชุด) 

สำเนาสตูบิัตร สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กท่ีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล
เอกสารพร้อมตราประทับ 

4. หลกัฐานการเงนิ สมุดบญัชีเงนิฝาก (ตวัจรงิ+สำเนาถา่ยทุกหนา้ 1 ชุด) 
ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก 
เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิลำเนา ใน
กรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทาง
ธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่ายให้ 

***ทางสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน*** 
เอกสารการเงนิตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 7-10 วนักอ่นยื่นวซี่า  

กรณทีีบ่รษิัทของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด ทางบรษิทัทา่นตอ้งออก
จดหมายอกีฉบับเพือ่แสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลับมาทำงานของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดินทาง 
และระบเุหตผุลทีจ่ดัการเดนิทางครัง้นีใ้นจดหมายด้วย 
 
(ยกเวน้สำหรบัผูย้ืน่เปน็ขา้ราชการ หรอืพนกังานบรษิัททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์หรอืพนกังาน
รฐัวสิาหกจิ หรอืมหาวทิยาลยั เป็นตน้ ซึง่มอีตัราเงนิเดอืนตัง้แต ่2 หมืน่บาทขึน้ไป และสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนงัสอืรบัรองการทำงาน ไมต่อ้งยืน่สมุดบญัชีธนาคาร ทัง้นีร้วมถงึการยืน่สำหรบัครอบครวัในความอปุการะ
ของบคุคลดงักลา่วด้วย) 

  กรณทีีม่ีผูท้ีพ่ำนกัทีอ่ยูใ่นประเทศญีปุ่่น (ในที่นี้เรยีกวา่ผู้เชญิ) เปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง กรณุา
เตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

1. จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบายประวัติความเป็นมา และช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน) และ
สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อน หรือคนรู้จักที่ประเทศญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนาหน้าท่ีมีชื่อสกุลและรูป และ
หน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) 

2. หนังสือรับรองการเสียภาษี หรือหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร หรือสำเนาแบบแสดง
รายการยื่นภาษีเงินได้ หรือหนังสือรับรองรายได้ 1 ชุด 



3. หนังสือเชิญจากผู้เชิญ (กรุณาระบุเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple ด้วย)1 ชุด 
4. กำหนดการเดินทาง 1 ชุด 
5. ใบถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นของผู้เชิญ (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับจริง 1 ชุด 
6. บัตรใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว) ของผู้เชิญ สำเนาด้านหน้าและหลัง 1 ชุด 
7. เอกสารรับรองสถานภาพสมรสกับผู้เชิญ หรือเอกสารรับรองการเป็นบุตรของผู้เชิญ (เช่น ใบสำคัญ

การสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น)ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 
5. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการทำงานของผู้เดินทาง ตามด้านล่าง จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็น

เจ้าของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกนิ 3 เดอืน) ตวัจรงิ 
กรณทีีเ่ปน็
พนกังานบริษทั
ทั่วไป 

ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / ช่วงเวลาที่ขอลางาน
เพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลางาน 
(ภาษาองักฤษเทา่นั้น)  ตัวจรงิ 
**เอกสารออกมาไมเ่กิน 3 เดอืนจากวันยืน่วซีา่** 

กรณปีระกอบ
ธรุกจิส่วนตวั 
เจ้าของกจิการ 

ใช้หนังสือรับรองบริษัท โดยผู้เดินทางต้องมีชื่อเป็นกรรมการและมีอำนาจในการลงนาม (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 
1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี หรือ สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ตวัจรงิ 

กรณขีา้ราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน โดยระบุตำแหน่ง/ อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน / วันเดือนปีทีเ่ริ่มทำงานกับ
หน่วยงาน หรือองค์กร / ระยะเวลาวันลาพักร้อน 
ออกมาไม่เกนิ 3 เดอืนจากวนัยืน่วซีา่   (ภาษาองักฤษเท่านัน้) ตัวจรงิ 

กรณแีมบ่า้น
เดนิทางคนเดยีว 

ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย 
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียน
สมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียน
สมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน 
ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

กรณเีป็นนกัเรยีน 
นกัศกึษา 

ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรยีน มหาวิทยาลัย (ตัวจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือ
นักศึกษา 
**เอกสารออกมาไมเ่กิน 3 เดอืนจากวันยืน่วซีา่** ตัวจรงิ 

กรณทีำงานอสิระ ทำหนังสืออธิบายอาชีพ และรายได้ โดยละเอียด 
กรณวี่างงาน / ไม่
มรีายได ้

จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อม
ชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดง
ความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่
สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

6. กรณเีดก็ทีไ่ม่ได้
เดนิทางพรอ้ม
ผู้ปกครอง 

➢ ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี )  หากเด็กเดินทางกับบิดา

ต้องมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา หนังสือยินยอม
สามารถทำที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีข้อความระบุในเอกสารว่าให้เด็กชื่อ



อะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไป
ต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย  

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น ชื่อและนามสกุลต้อง
ตรงกับพาสปอร์ต 

3.    หลักฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  
5.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง 
6.    สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง 

7. หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  ของผู้เดินทางทุกท่าน 
 
 
  หากท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

(การดึงเล่ม อาจมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่ม หากได้ยื่นขอวีซ่าเข้าไปแล้ว) 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย

สุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่าย
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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