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สายการบินไทย BY TG 



 

 
 

 21.00 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย 
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง   

  

 00.05 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 
 08.00 น. เดินทางถึง สนามบนินาโกย่า  ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ 
  ศุลกากร 

            สวนฮริกุาโนะ ปกินกิ พารค์ ชมทุ่งดอกโคเกียขนาดใหญ่ พร้อมดอกพิทูเนีย กว่า 40,000 ต้น 
นับว่าใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ดอกสีชมพูสดงดงามที่ให้ยลโฉมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือน
ตุลาคม  ดอกไม้แสนน่ารักที่มีสีสันอันโดดเด่นชวนมองสามารถชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไดนิจิและเทือกเขา
ฮะคุซัง ขณะนั่งจิบชา รับประทานขนมหวานท่ี คาเฟ่ Momoiro Terrace & Café  ที่อยู่ข้างหน้าสวน
ดอกพิทูเนีย มีทั้งเมนูน่ารัก ๆ มากมาย เช่น พุดดิ้ง พานาคอตต้า ที่ทำจากนมวัว สินค้าขึ้นชื่อของฮิรุ
กะโนะ ซึ่งนอกจากวิวทิวทัศน์สีชมพูแล้วก็ยังมีดอกไม้อื่น ๆ มากมายให้ได้ชมด้วย บนพ้ืนที่สูงกว่า
ระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร อีกทั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พบกับทุ่งโคเกียที่จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวมาเป็นสี
แดงสด กว่า 10,000 ต้น ให้ได้ยลโฉมตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมี

วันที ่ โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทยีบเท่า เชา้ เทีย่ง เย็น 
1 กรงุเทพฯ  - - -  

2 สนามบนินาโกยา่ – สวนฮริกุาโนะ ปิกนกิ พารค์ - เมอืงทาคายามา่ – 
เขตเมอืงเก่าซานมาจซิจู ิ       

- -  TAKAYAMA GREEN 

3 หมูบ่้านชริาคาวาโกะ - ลอ่งเรอืสำราญชมทะเลสาบโชกาวะ   -  
เมอืง คานาซาวา่ 

  - KANAZAWA MANTEN 

4 สวนเคนโระคเุอน็ - ย่านเรอืนนำ้ชาตะวันออก  - ตลาดโอมโิจ –  
ผาหนิโทจินโบะ เมอืงฟคุอุ ิ - โอซาก้า - ชอ้ปปิง้ยา่นชินไซบาช ิ  

 - - OSAKA DAIICHI   

5 เลอืกทอ่งเทีย่วอสิระตามอธัยาศยั  - - OSAKA DAIICHI   

6  สนามบนิโอซากา้ - กรงุเทพฯ  - -  

วันที ่1 กรงุเทพฯ  - - - 

วันที ่2 สนามบนินาโกยา่ – สวนฮริกุาโนะ ปิกนกิ พารค์ - เมอืงทาคายามา่ – 
เขตเมอืงเก่าซานมาจซิจู ิ       

- เทีย่ง คำ่ 



กิจกรรมมากมาย อาทิ ท่านสามารถนัง่ลฟิทส์กี ชมวิวทุง่ดอกไม้มมุสงูแบบพาโนราม่าไดอ้กีดว้ย , ซปิ
ไลน,์ ขบัรถบั๊กกี ้ทำโซบะ เป็นตน้  (คา่กจิกรรมทกุชนดิ ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 
 (โปรแกรมชมดอกไมต้ามฤดกูาล ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศเปน็สำคญั หากช่วงเวลาที่ทา่นเดนิทาง ดอกไม้
ไมบ่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมโดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้) 

 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 
            เมอืงทาคายามา่    เมืองเล็กๆ ที่น่ารักซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น   ลิตเติ้ลเกียวโต (Little 
Kyoto) แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่น ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมอัน       
เก่าแก่ที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์ของยุคสมัยเอโดะ รวมถึงมีการอนุรักษ์ความ
เก่าแก่ของสถานที่ต่างๆ ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวัด ศาลเจ้า สะพาน และบ้านเรือนที่จัด
ตกแต่งได้อย่างงดงามและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น แบบเมืองเกียวโตในอดีต  นอกจากนี้ในสมัย
นาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถกูจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุดอีกด้วย 

 
            เขตเมอืงเก่าซานมาจซิจูิ   ถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านสัมผัส
บรรยากาศของที่นี ่ ที่ที่ซึ่งเหมือนให้ท่านได้ถูกย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 300 ปีก่อน และให้ท่านได้เลือกซื้อ
ของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย 
       

 
ที่พัก    โรงแรม  TAKAYAMA GREEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

     ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
ผอ่นคลายแชน่ำ้แรส่ไตลญ์ี่ปุน่แท้ๆ   “ออนเซน็”  เพือ่สขุภาพและผิวพรรณทีด่ี 
 

  
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

             หมูบ่้านชริาคาวาโกะ เปน็หมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบญี่ปุ่นด้ังเดิม และยังได้รับเลือกเป็น 
 มรดกโลกในปี 1995 ซึ่งเป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมี 
 ความกว้าง 10 เมตร ซึ่งมีโครงสร้างของบ้านสร้าขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว อีกทั้งวัสดุ 
 อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ  ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติทั้งสิ้น อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้ 
 เพื่อนำมาใช้มุงเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่าง 
 หนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี และชื่อที่ได้มาจากคำว่า กัสโช  ซึ่งแปลว่า  พนมมือ  
 ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากันนั่นเอง  

วันที ่3         หมูบ่้านชริาคาวาโกะ - ลอ่งเรอืสำราญชมทะเลสาบโชกาวะ   - เมอืง คานาซาว่า เชา้ เทีย่ง เย็น 



 พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยู่ตามลำธารหน้าบ้าน ซึ่งจะ 
 เห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น 
  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
     

            ล่องเรือสำราญชมทะเลสาบโชกาวะ  เป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ห้ามพลาดเพราะเราจะได้ชมธรรมชาติที่
งดงามในทะเลสาบโชกาวะ ที่มีผิวน้ำสีเขียวมรกตได้เห็นวิวสะพานแดงโทกะโอบาชิ ซึ่งเป็ นพิกัดถ่ายรูปที่
ห้ามพลาดเลย ท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันงดงาม จนท่านไม่อยากกระพริบตาเลย และระหว่างทางเรา
ก็ยังมองเห็นสะพานเก่าที่หักพังแต่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ก็มีความอาร์ตอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว  
 
            เมือง คานาซาว่า อดีตที่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของเหล่าซามูไร และเกอิชา หมู่บ้านซามูไรเป็น
บ้านซามูไรของชนชั้นกลางถึงชั้นสูง ที่ยังคงสภาพเดิมๆ ไว้ สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ และยังมีชื่อเสียงด้าน
การผลิตเซรามิค ซึ่งที่นี่สภาพบ้านเรือน และสิ่งต่างๆ ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จากเมื่อหลายร้อย
ปีก่อน เมืองคานาซาว่ายังมีความทันสมัยของการคมนาคมที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก ที่พัก และสิ่งอำนวย
ความสะดวกก็สร้างความประทับใจได้ไม่น้อย 

 
ที่พัก    โรงแรม  KANAZAWA MANTEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

     ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
ผอ่นคลายแชน่ำ้แรส่ไตลญ์ี่ปุน่แท้ๆ   “ออนเซน็”  เพือ่สขุภาพและผิวพรรณทีด่ี 

 

  
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

            สวนเคนโระคเุอน็ สวนท่ีได้ช่ือว่าสวยงามท่ีสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งการ
สร้างสวนแห่งนี้ยึดตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศิลปะการสร้างและตกแต่งแบบญี่ปุ่น โดยสวน
แห่งนี้มีอายุมากว่า 500 ปีแล้ว และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากทางการ เพื่อเตรียมหลักดันในการ
ขอขึ้นทะเบียนกับองค์การสหประชาชาติให้สวนแห่งนี้เป็น  มรดกโลกต่อไป 

 
            ยา่นเรอืนน้ำชาตะวนัออก  (Higashi Chaya) เป็นย่านบันเทิงย้อนยุคที่ใหญ่สุดในบรรดาสาม
แห่ง คือ ย่านเรือนน้ำชาตะวันตก (Nishi Chaya) และ Kazue-machi ซึ่งอยู่เยื้องๆกันเพียงข้ามสะพาน
มาคนละฝั่งของแม่น้ำอะซาโนะกาว่า มีอาคารบ้านเรือนไม้สมัยเอโดะตั้งอยู่ตามตรอกซอยเป็นบริเวณ
กว้าง บางแห่งดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร 

 

วันที ่4         สวนเคนโระคเุอน็ - ย่านเรอืนนำ้ชาตะวันออก  - ตลาดโอมโิจ –  
ผาหนิโทจินโบะ เมอืงฟคุอุ ิ - โอซาก้า - ชอ้ปปิง้ยา่นชินไซบาช ิ  

เชา้ เทีย่ง เย็น 



             ตลาดโอมโิจ ตลาดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองคานาซาว่า  ที่
รวมร้านค้าไว้มากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผักและผลไม้ รวมถึงร้านอาหารที่
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองความสดอร่อยของอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของที่นี่มากมาย 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 
              ผาหนิโทจินโบะ เมอืงฟคุอุิ  แท่งหินภูเขาไฟท่ีเรียงตัวเป็นแนวต่อกว่า 1 กิโลเมตร เป็นงานศิลปะ

ขนาดใหญ่ที่รังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ โทจินโบะเป็นผาหินที่มลีักษณะราวกับดันตัวข้ึนมาจากทะเลเป็นผา
หินภูเขาไฟใหญ่หนึ่งในสามของโลก และติดท๊อปร้อยสถานที่ชมพระอาทิตย์ตก 

 
 

   เมืองโอซาก้า 
             ชอ้ปปิง้ยา่นชินไซบาชิ  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง 
กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรด์เนม  และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมือง
โอซาก้า ซึ่งญี่ปุ่นมีสินค้าที่น่ารักมากมาย และสินค้าแบรด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก 
 

 
 
คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก    โรงแรม  OSAKA DAIICHI  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

 เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวได้อิสระตามอัธยาศัย 

     สามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน 
  ตื่นเต้น ระทึกขวัญ และสนุกสนานกับเครื่องเล่นผจญภัยไปในดินแดนของหนังดังมายมายกับโลกแห่ง

ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซน “Harry Potter” นั้นได้รับการกล่าวถึงว่าเหมือนก้าวเข้าสู่
โลกเวทมนตร์ในหนังสือเลยทีเดียว   

 
 

    สำหรบัทา่นที่ต้องการเขา้สวนสนกุ จ่ายเพิ่ม (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 
       **ราคา ผูใ้หญ ่ท่านละ 2,900 บาท**   

    **ราคา เดก็ 4-11 ป ีท่านละ 2,300 บาท** 
 

วันที ่5         เลอืกทอ่งเทีย่วอสิระตามอธัยาศยั เชา้ - - 



 
    อิสระช้อปปิ้ง (ไม่มีรถโค้ชบริการ เดินทางโดยรถไฟ (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) 
  ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) / Amerikamura / โดทงบุริ (Dotonburi) / นัมบะพาร์ค (Namba Park) / 

Den Den Town หรือ นิปปงบาชิ (Nipponbashi) / ชินเสะไก (Shinsekai) / เอบิสุบาชิ (Ebisubashi) 
เป็นต้น 

 
    ท่องเที่ยวเมืองเกียวโต (มีรถโค้ชบริการ)   

             โฮชโินะบรุงัโกะ สะพานแขวนขนาดใหญ่ที่มีความยาว280เมตร สูงจากพื้นดินมากที่สุดที่50เมตร 
และด้วยฐานะที่เป็นสะพานแขวนที่ปูด้วยไม้กระดานและคนสามารถข้ามได้และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
ไฮไลท์ของสะพานนี้คือทิวทัศน์แบบพาโนราม่า 360 องศาที่จะชมได้จากบนสะพานแขวนโฮชิโนะบุรังโกะ
นั้นอยู่ในอุทยานโฮชิดะ ซึ่งอยู่ที่เขตคะตะนะ จังหวัดโอซาก้า ระหว่างทางไปสะพานแขวนนั้นก็จะมีที่ปีนผา
และจุดพักผ่อน นอกจากนี้ยังสามารถไฮกิ้งได้อีกด้วย  

 
            วัดคโิยมสิึ หรือ วัดน้ำใส ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ให้  ท่านได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายที่
ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกันคือ น้ำทางขวามือดื่มแล้วจะทำให้มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด สายกลางดื่มแล้วจะทำให้ชีวิตมีความร่ำรวย มั่งคั่ง และน้ำทางซ้ายมือทำให้
อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง  
 
            ศาลเจ้าฟชูิมอินิาริ ที่สถติของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสักการะ
ขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสภและ
เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ 
ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้น ของเทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย 
 
  
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ * 
 

ที่พัก    โรงแรม  OSAKA DAIICHI  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 
  11.45 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 623 
  15.35 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 

วันที่ 6 สนามบนิโอซากา้ - กรงุเทพฯ เชา้ - - 



 
อตัราคา่บรกิาร     กรกฎาคม– ตลุาคม 2565 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว เพิ่ม 
ไมใ่ชต้ั๋ว 

ผู้ใหญ ่(หกั) 
ไมใ่ชต้ั๋ว 

เดก็ (หกั) 

26-31 กรกฎาคม 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

2-7 สงิหาคม 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

9-14 สงิหาคม 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

16-21 สงิหาคม 65 63,900 60,900 57,900 9,900 -22,000 -19,000 

23-28 สงิหาคม 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

30-4 กนัยายน 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

6-11 กนัยายน 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

13-18 กนัยายน 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

20-25 กนัยายน 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

27-2 ตลุาคม 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

4-9 ตลุาคม 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -20,000 -17,000 

11-16 ตลุาคม 65 61,900 58,900 55,900 9,900 -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 จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตัว๋เครื่องบนิ 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน กว่าสายการบินกำหนด / สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 บริการน้ำวันละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ   
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับคนไทย)    
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 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 

 
 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น   
 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% ซึง่ตอ้งจา่ยเพิม่จากราคาคา่ทัวร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 
 

เงือ่นไขการชำระเงนิ 
 

เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  20,000  บาท   
ส่วนท่ีเหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วันทำการ  

 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
 

***กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวรข์องบรษิทั กอ่นทา่นทำการจองทวัร*์** 
หากทา่นไดท้ำการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ 

◼ 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 ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด*** 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ  

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

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

ระบบของสายการบินเท่าน้ัน  
ที่นัง่ Long Leg  ทีน่ัง่รมิประตฉูกุเฉนิ  เป็นที่นั่งสำหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่อสารภาษาสากลได้ เผ่ือเกิดเหตุฉุกเฉินลูกค้า

สามารถรีเควชได้ แต่ข้ึนอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา 
 



กรณหีากท่านตอ้งมกีารสำรองยานพาหนะ นอกเหนอืจากรายการทวัร์ ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

สำหรบัทา่นที่เปน็มุสลมิ,  ทานมงัสวริตัิ, ไมท่านหม ู/ เนือ้ / ไก ่/ ปลา หรอือืน่ๆ โปรดแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนักอ่นเดนิทาง 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั  
 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 
 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรื่องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเปา๋ (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 นิว้) 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  
 
 
 
 
 
 



หมายเหต.ุ. (สำคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดนิทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม กอ่นการเดนิทาง 
1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 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
ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทาง
บริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 

4. การบริการของรถบัสนำเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถสามารถให้บริการวันละ 10 – 12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทิเช่น เริ่มงาน 
08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) การให้บริการในแต่ละวันมิอาจเพิ่มเวลาการใช้รถบัสได้ ทั้งนี้มัคคุเทศก์และ
พนักงานขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก 

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง  
** กรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศ
ไทย 

              (ซึง่ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น หากเกดิเหตกุารณด์งักลา่ว 
 

 
✓  

ยอมรบั 

ข้าพเจ้าไดอ้่านรายละเอียดทัง้หมด และรบัทราบ พรอ้มยอมรบัยนิยอมในขอ้ตกลงเงือ่นไขการจอง และการยกเลกิ และเงือ่นไข
ของการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นีท้กุประการ เรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
 

  
โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึ้นไป  

ตอ้งครอบคลมุถงึวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย 
และเหลอืหนา้พาสปอรต์สำหรบัประทับตราเขา้ออกประเทศ ไมน่อ้ยกวา่ 2 หน้า 

หากทา่นไมต่รวจสอบพาสปอรต์ของท่านล่วงหนา้ และหากเกดิปัญหาใดๆ ไมว่่าสาเหตใุดๆ กต็าม  
ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในทุกๆ กรณ ี

 
 
 
 



 
เอกสารในการขอวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่น่ 1 ชดุ 

ใชเ้วลาขอวซีา่ประมาณ 5-7 วนัทำการ 
 
1. หนงัสอืเดินทาง 

(พาสปอรต์) 
ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 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
ธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่ายให้ 

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

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

  กรณทีีม่ีผูท้ีพ่ำนกัทีอ่ยูใ่นประเทศญีปุ่่น (ในที่นีเ้รยีกวา่ผู้เชญิ) 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 / วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับ
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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