Nagoya- Takayama-Tokyo
By Thai Airways (TG)
6days / 4nights
สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี “หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้ รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1995
 ชื่นชมOTOP สินค้ าพื้นเมือง ณ “ไร่วาซาบิ” ปลูกท่ามกลางหุบเขาที่อากาศแสนบริสทุ ธิ์ ลําธารใส นํา้ ไหลเย็นที่ได้
นํา้ มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาแอลป์
 ชมบ่อนํา้ ศักดิ์สทิ ธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํา้ ที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ
 นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว

อาหารVIP ทุกมื้ อ พิเศษ!“ปูซูไว” 1 ในปูน้ าํ เย็นรสชาติเยีย่ มแห่งเกาะฮอกไกโด และ
Teppanyaki เนื้ อวากิวชั้นเลิศ
55,500.บาท++
วันแรก

กรุงเทพฯ

21:30 น.

เรียนเชิญคณะพร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C
สายการบินไทยอินเตอร์ ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เจ้ าหน้ าที่อาํ นวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์ฯ
เคาเตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที ผูโ้ ดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูข้ นึ เครือ่ ง
ก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 30 นาที
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 (เวลาท้ องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

หมายเหตุ
23:30 น.
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วันทีส่ อง

นาโกย่า – หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ (มรดกโลก) – ฮิดะ - เมืองทาคายาม่า – ทีท่ าํ การ
เก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

08:00 น.

ถึงสนามบินนานาชาติชบู ุเซ็นแทร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ
เอกสารคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้ อย…

คํ่า

นําท่านสู่ “หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้ รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี
ค.ศ.1995 ท่านจะได้ พบกับบ้ านในแบบกัสโชทสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้ มาจากคําว่า
กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้ านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ ายสองมือที่
พนมเข้ าหากัน ตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้ าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้ างของ
บ้ านสร้ างขึ้นโดยไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่าง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยธรรมชาติท่สี วยงาม ผู้คนที่เป็ นมิตร...
นําท่านสู่ “เมืองทาคายาม่า” ที่ได้ ช่ือว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่
ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้ า แม่นาํ้ สะพาน ตลาดเช้ า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ ได้ อย่าง
ลงตัว... นําท่านชมสถานที่สาํ คัญเมื่อครั้งอดีต “ทีท่ าํ การเก่าเมืองทาคายาม่า” ใช้ เป็ นทั้งที่ทาํ งาน
และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุนโต
กุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ที่แล้ ว เป็ นที่ทาํ การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้ น
ยุคสมัยมาได้ อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้ วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้ องขังนักโทษ โรง
ครัว และห้ องพักของเจ้ าหน้ าที่... นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็ นบ้ านเมือง
แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้ จริง เดินชม “เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจ”ิ ซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ านเรือน และ
ร้ านค้ าน่ารัก ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้ านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ ท่านได้ เลือกซื้อของที่
ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้ าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ ตาซา
รุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุก๊ ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก
TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม

วันทีส่ าม

ทาคายาม่า – ตลาดเช้า – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนากามาจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

เที่ยง
บ่าย
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นําท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า” ของเมืองทาคายาม่า เชิญท่านสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดเช้ าริม
แม่นาํ้ มิยากาว่า ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองทาคายาม่า และเป็ นแม่นาํ้ สายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองทา
คายาม่ามา นานกว่า 300 ปี ท่านจะพบเห็นวิถกี ารดําเนินชีวิตของคนญี่ปุ่นชาวพื้นเมืองด้ วยการค้ า
ขายสินค้ านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ นพืชผักหลากชนิด ผลไม้ สดรสชาดหวานและอร่อย ผักดองเครื่อง
เคียงอาหารญี่ปุ่นอาหารพื้นเมืองที่ปรุงสดๆ และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ โดยตลาดเช้ าเริ่มตั้งแต่
7 โมงเช้ าถึงเที่ยงวัน...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “ปราสาทมัสสึโมโต้” ปราสาทมัตสุโมโต้ สร้ างในปี 1504 เป็ น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่น
ซึ่งรอดพ้ นจากเพลิงและการทําลายของศึกสงครามมาได้ จนปัจจุบนั ผนังที่ทาสีดาํ สนิททําให้ มฉี ายา
ว่า “ปราสาทอีกา” จากนั้นนําท่านเดินชม “ถนนนากามาจิ” ถนนที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้ านใน
สมัยก่อนและให้ ท่านซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก MATSUMOTO BUENA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

วันทีส่ ี ่

มัตสึโมโต้ – ไร่วาซาบิ – ศาลเจ้าฟูจเิ ซ็นเก็น – บ่อนํา้ ศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค –
ทะเลสาบคาวากูจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

เที่ยง

นําท่านชม “ไร่วาซาบิ” ซึ่งเป็ นเครื่องปรุงรสเผ็ดที่ผสมกับซอสโชยุ ที่ชาวญี่ปุ่นทานกับปลาดิบมาช้ า
นาน ปลูกท่ามกลางหุบเขาที่อากาศแสนบริสทุ ธิ์ ลําธารใส นํา้ ไหลเย็นที่ได้ นาํ้ มาจากการละลายของ
หิมะบนเทือกเขาแอลป์ ไหลลัดเลาะเข้ าหล่อเลี้ยงต้ นวาซาบิอย่างเชี่ยวกราก วาซาบินับได้ ว่าเป็ น
อาหารหลักของชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํ่า
พิเศษ

นําท่านนสักการะ “ศาลเจ้ าฟูจิเซ็นเก็น” ที่ถูกสร้ างขึ้นเมื่อปี 802 ได้ มีการมีบูรณะซ่อมแซมใหม่อกี
ครั้งในปี 1615 ให้ ท่านชมความอุดมสมบูรณ์ของต้ นไม้ นานาพันธุส์ องข้ างทางที่มีอายุนับร้ อย ๆ ปี
และชมความงามของศาลเจ้ าที่จัดได้ ว่าเป็ นศาลเจ้ าเก่าแก่ท่ไี ด้ รับความนิยมในอันดับต้ น ๆ ของ
ประเทศญี่ปุ่น... นําท่านชม “บ่อนํา้ ศักดิ์สทิ ธิ์โอะชิโนะฮัคไค” สระนํา้ ที่เกิดจากฝี มือธรรมชาติ มีอายุ
เก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของนํา้ บนภูเขาฟูจิและได้ สะสมอยู่ใต้ นาํ้ เป็ นเวลานานกว่า
1,000 ปี และนํา้ เหล่านี้เองก็ได้ ผุดขึ้นมาเป็ นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผวิ นํา้ จะเห็นนํา้ ที่
ใสสวยงามชวนค้ นหาสิ่งมหัศจรรย์ท่อี ยู่เบื้องล่างยิ่งนัก
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก KAWAGUCHIKO JIRAGONNO HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม บริการท่านด้ วยเมนูสดุ พิเศษบุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์ไม่อ้นั ซูชิ และอื่น ๆ
อีกมากมาย
ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้ สมั ผัสกับการอาบนํา้ แร่ญ่ปี ุ่ น เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้ เหน็ด
เหนื่อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน

วันทีห่ า้ ทะเลสาบคาวากูจิ – ชมความงามแห่งภูเขาไฟฟูจชิ นั้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) –
นครโตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

มหา

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นําท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับนํา้ ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี
ชื่อเสียงเป็ นที่ร้ จู ักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้ มอบมาให้ อย่างลงตัว และยังถือว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่น
ตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึ้นสู่ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้ เห็น
ถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็น ให้ ทุกท่านได้
ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น และเป็ นศูนย์รวมแห่ง
วิวัฒนาการแห่งความเจริญ และเทคโนโลยีท่ลี าํ้ สมัย... นําท่านเดินทางสู่อกี ย่านช้ อปปิ้ งที่คนไทย
คุ้นเคยเป็ นอย่างดี “ย่านชินจูก”ุ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้ านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุก
เพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้ านานาชนิดได้ จากที่น่ี ไม่ว่าจะเป็ น ร้ านซานริโอะ ร้ านขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องสําอาง และสินค้ าอื่น ๆ...ให้ ท่านได้ สนุกกับการ
เลือกซื้อสินค้ า และของที่ระลึกอย่างจุใจ...
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คํ่า

รับประททานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร TEPANYAKKI เนื้อวากิว
นําท่านเข้ข้ าสู่ท่พี ัก KEEIO PLAZA HOTEL หรืรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

โตเกียว - วัดอาซาากุซะ – นาริริตะ – อิออนช้
อ อปปิ้ งมอลล์

เช้ า

รับประททานอาหารเช้ าในโรงแรม
า

นําท่านนนมัสการเจ้ าแมม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ
ซ ” วัดที่ได้ ชอว่
ช่ื า เป็ นวัดทที่มีความศักดิ์สทิ ธิ์และได้ รัรบ
ความเคาารพนับถือมาากที่สดุ แห่งหนึ
ห ่งในโตเกียว ภายในประะดิษฐานองค์เเจ้ าแม่กวนอิมที
ม ่ศักดิ์สทิ ธิ์ ซึ่ง
มักจะมีผูผ้ ูคนมากราบไไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสริ
สิ ิมงคลตลอดดทั้งปี ประกกอบกับภายในนวัดยังเป็ นที่ตั้ง
ของโคมไไฟยักษ์ท่มี ีขนาดใหญ่
น
ท่สี ดในโลกด้
ดุ
วยคความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้ อยอยู่ ณ ประตูทางเเข้ า
ที่อยู่ด้านหน้
น าสุดของววัด ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าคคํารณ” และถถนนจากประตูเข้ าสู่ตัววิหารที
า ่ประดิษฐาาน
เจ้ าแม่กวนอิ
ว ม มีช่ือว่าถนนนากามิมิเซะ ซึ่งเป็ นทีท่ต้งั ของร้ านคค้ าขายของที่รระลึกพื้นเมืองมากมาย
ง
อาาทิ
ขนมนานนาชนิด ของเเล่น รองเท้ า พวงกุญแจทีที่ระลึก ฯลฯ ให้ ทุกท่านไดด้ เลือกซื้อเป็ นของฝากของ
น
งที่
ระลึก...
รับประททานอาหารกลลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยง
นําท่านเดดินทางสู่เมือง นาริตะ เพื่อนําท่านอิสระช้
ร อปปิ้ งที่ “อิออนช้อปปิปิ้ งมอลล์” ห้ างที่ใหญ่ท่สี ดุ ใน
ใ
บ่าย
แถบนาริริตะ ให้ อสิ ระกับทุกท่านไดด้ ช้อปปิ้ งในแแหล่งช้ อปปิ้ งแแห่งใหม่ มีร้าานค้ าให้ เลือกมากมาย
ก
ไม่ม่ว่า
จะเป็ น เสื้อผ้ า รองเทท้ า นาฬิกา เคครื่องประดับ เครื่องสําอางงค์ และที่ขาดดเสียมิได้ คือ ร้ าน 100 เยยน
ที่ทุกท่านสามารถซื
น
้ อหาของใช้
ห
ดีๆและของฝากไได้ อย่างจุใจ...นอกจากนั้น ยังมีโซน จัสโก้ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามาารถหาซื้อ กาาแฟ เหล้ าบ๊วย
ว ผงโรยข้ าว เครื่องปรุงรรส บะหมี่ก่งึ สํสาเร็จรูป ผลไไม้
ฯลฯ
นําท่านเดดินทางสู่สนามบินนานาชาาตินาริตะ อินเตอร์
น เนชั่นแนล จังหวัดโตตเกียว...
xx:xxน.เหิรฟ้ฟาสู่ประเทศไไทย โดยสายยการบินไทย เที่ยวบินที่ TGG 677
xx:xx น.
ถึงสนามมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไททย โดยสวัสดิภาพ พร้ อมคความประทับใใจ

หมายเหตุ : รายการและรา
ร
าคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
น
ตามความเหมาะสสม เนือ่ งจากสภภาวะอากาศ, กการเมือง, สายยการบิน โรงแรรม
เป็ นต้น
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง (ปรับขึ้ น ณ วันที่ 18 เม.ย. 2554)
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สําหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะตามรายการด้ านบน (ไม่รวมค่า Taxi)
5. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
การยกเลิก : กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัด
จํ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษทั ฯ มีความจํ าเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรา
ค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน และอัตราแลกเปลีย่ นโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการ
ยกเลิกเที่ยวบิน
เอกสารในการยืน่ ขอ VISA JAPAN
เดินทางไปและกลับ ไม่พร้ อมกรุป๊ ทางบริษัทไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุป๊ ให้ ได้ สถานทูตจะเช็คข้ อมูลกับท่านโดยตรง
กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน (แนบพร้ อมเอกสารยื่นกรุป๊ ) สําหรับวีซ่ากรุป๊ ต้ องนําพาสปอร์ตกลับมารายงานกับ
สถานทูต
(กรุณาถอดปกเล่มพาสปอร์ต ก่อนทีจ่ ะทําการส่งเอกสาร) ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีสูญหายใดๆ
ทั้งสิ้ น
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ชื่อ............................................................................................. นามสกุล
..................................................................................................
ที่อยู่..............................................................................................................เบอร์โทรศัพท์บ้าน
..................................................................
ชื่อที่ทาํ งาน ..................................................................................................ที่อยู่ท่ที าํ งาน
.........................................................................
เบอร์โทรศัพท์ท่ที าํ งาน ..................................................................................โทรศัพท์มือถือ
........................................................................
*** ต้องใส่เบอร์โทร ห้ามเว้นว่าง ***
ชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ชื่อ............................................................................................. ความสัมพันธ์
...........................................................................................
ชื่อ............................................................................................. ความสัมพันธ์
...........................................................................................

เอกสารในการยืน่ visa
o Passport มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
o รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้ าอ่อน หน้ าตรงไม่เห็นฟัน
กรุณาอย่าแม็กรูปติดมากับพาสปอร์ตหรือเอกสาร หากรูปมีรอยแม็กหรือนํ้าหมึ ทางสถานทูตจะไม่รับ
พิจารณาในการออกหน้าวีซ่า
o หนังสือรับรองการทํางานฉบับจริงเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เริ่มงาน ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน/ สําหรับ
เจ้ าของกิจการ ใช้ หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า ใช้สําเนาได้ /ถ้ าเป็ นเจ้ าของ
กิจการแต่ไม่มเี อกสารออกโดยทางราชการหรือทํางานอิสระ ให้ ทาํ จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
o Bookbank ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้ าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่าํ กว่า 1 เดือน หรือ เงินฝากประจํา
ถ่ายสําเนาทุกหน้ าที่มีรายการบัญชี (บัญชีกระแสรายวัน สถานฑูตไม่รับเอกสารประกอบการพิจารณา)
o สําเนาทะเบียนบ้ าน
o ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
เอกสารสําหรับนักเรียนและนักศึกษา
o Passport มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
o รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้ าอ่อน หน้ าตรงไม่เห็นฟัน
o หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
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o หนังสือรับรองการทํางานของพ่อ หรือแม่ ฉบับจริงเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เริ่มงาน ตําแหน่ง อัตรา

เงินเดือน/ สําหรับเจ้ าของกิจการ ใช้ หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า ใช้สําเนาได้
/ถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการแต่ไม่มีเอกสารออกโดยทางราชการหรือทํางานอิสระ ให้ ทาํ จดหมายรับรองตัวเอง
เป็ นภาษาอังกฤษ
o Bookbank ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้ าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่าํ กว่า 1 เดือน หรือ เงินฝากประจํา
ถ่ายสําเนาทุกหน้ าที่มีรายการบัญชี ของ พ่อ หรือ แม่ หรือ ของตัวเอง (บัญชีกระแสรายวัน สถานฑูตไม่
รับเอกสารประกอบการพิจารณา)
o สําเนาทะเบียนบ้ าน
o สําเนาทะเบียนบ้ านของพ่อ และ แม่
o สําเนาใบสูติบตั ร
o ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
REMARK
- หากมี Passport เล่มเก่าให้ นาํ มาด้ วย
- Passport ข้ าราชการหมวด F เล่มนํา้ เงินไม่ต้องยื่น visa
- กรณีไปหรือกลับไม่พร้ อมกรุป
๊ ต้ องยื่นเดี่ยวที่สถานทูตญี่ปุ่น พร้ อมเอกสารตัวจริง
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