วัดอาซากุสะ - โตเกียว - สกาย ทรี(ถายรูป) - ถนนอิโชนามิกิ ชอปปง ชินจูกุ - โตเกียว เบย อควาไลน - คามาคูระ(นมัสการหลวงพอโต) ฮาโกเน - ลองเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ (นั่งเคเบิ้ล ) - โกเทมบะ เอาทเล็ต –
คาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - ทะเลสาบฮามานะ –
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ชอปปงยานสถานีเกียวโต - อาราชิยามา –
นั่งรถไฟซากาโน “สายโรแมนติก” - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปาไผ วัดเทนริวจิ - โอซากา - ชอปปง ชินไซบาชิ - ผานชมปราสาทโอซากา –
รินกุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท – เอออนพลาซา
ฟรีเดย 1 วันใหทานเลือกระหวางชอป ชิลๆยานชอปปงชื่อดัง หรือ
ยอนวัยเด็กที่ โตเกียวดิสนียแ ลนด
พิเศษ !! สุดๆๆ บุฟเฟต “ปูซูไว” 1 ในปูน้ําเย็นรสชาติเยี่ยมแหงเกาะฮอกไกโด
ชุดยูกะตะ แชออนเซ็น พักสไตลญี่ปุน

กําหนดการเดินทาง : 19 – 24 OCT 2013 (วันหยุดวันปยะ )
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สะสมไมล 50 %
1

วันแรก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – นาริตะ

20.00 น.

พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สวนผูโดยสารระหวางประเทศ ขาออก ประตู 2 เคานเตอร Dโดยสาย
การบินไทย เจาหนาที่คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง
*** หมายเหตุ : เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออก 1 ชั่วโมง และไมมีประกาศเตือนผูโดยสารขึน้
เครื่อง ดังนั้นผูโดยสารจําเปนตองพรอม ณ ประตูขนึ้ เครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 45 นาที ***
เหินฟาสู ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

22.35 น.

(-/-/-)

วันที่สอง

เมืองโตเกียว – วัดอาซะกุซา – หอคอยโตเกียว สกายทรี – ถนนอิโชนามิกิ – ชอปปงยานชินจูกุ –
หาง Diver city Tokyo plaza – หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม : โตเกียวดิสนียแลนด
(ไมรวมคาเขา 2,500บาท) *** รถไปสง - เดินทางกลับเอง ***
(-/L/-)

06.15 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน ผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดอาซะกุซา วัดที่ไดชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหง
หนึ่งในกรุงโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งชาวญี่ปุนนิยมมา
กราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนทีต่ งั้ ของโคมไฟยักษ “ที่มีขนาด
ใหญที่สุดในโลก” ดวยความสูง 4.5 เมตร น้ําหนัก 130 กิโลกรัม ทั้งสองขางโคมเปนรูป เทพเจาแหงลมกับฟาผา
เชื่อกันวาเปนเทพเจาที่คอยปกปกรักษาสันติภาพแหงโลกนําความอุดมสมบูรณสูผลผลิตขาวของญี่ปุน ถามีเวลา
ขอเชิญเลือกชมเชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ จากนั้นนําทานชอปปงที่ “ถนนนาคามิเซะ”
แหลงรวมสินคาของที่ระลึกตางๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุกตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน รมญี่ปุน หรือ
“ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อไดที่ถนนแหงนี้ นําทานถายรูปบริเวณดานหนา
ของ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”หรือ โตเกียวทาวเวอรแหงใหม บริเวณแมนา้ํ สุมิดะ หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่
สูงที่สุดในโลก เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต
ของแคนนาดา มีความสูง 553 เมตร นําทานแวะ ถนนอิโชนามิกิ (ถาชวงฤดูใบไมเปลีย่ นสี) ซึ่งเปนถนนอีกสาย
หนึ่งที่คนญี่ปนุ ใหคนนิยมมาชมใบไมเปลีย่ นสีเปนจํานวนมาก โดยปกติตั้งแตเดือนตุลาคม-ตนเดือนธันวาคมของ
ทุกปจะตรงกับฤดูใบไมเปลีย่ นสี (ขึ้นอยูกบั สถานที่ในแตละภูมภิ าคของญี่ปุน) ถนนแหงนี้ปลูกตนแปะกวยไว
ตลอด 2 ขางทางในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีใบของตนแปะกวยจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองทองอรามสวยงาม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานไปยัง ยานชินจูกุ แหลงชอปปงชื่อดัง อิสระเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคาแบรนด
เนมมากมาย รวมไปถึงเครื่องใชไฟฟา อาทิเชน กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส
หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวยกระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับ
วัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ
อื่นๆอีกมากมาย หรือไปยัง “Diver City Tokyo Plaza” แหลงชอปปงแหงใหม ภายใตคอนเซ็ปท “Theatrical
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City Space”แหลงชอปปงขนาดใหญที่มีรานคาตางๆมารวมกันอยูกวา 150 รานและยังเปนที่ตั้งของ “GUNDAM
Front Tokyo” ที่ซึ่งเปนเสมือนหนาตาของ “Diver City Tokyo Plaza” แหงนี้เลยก็วาได “GUNDAM Front
Tokyo” ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน Theme Park แหงใหมทจี่ ะบอกผานความยิง่ ใหญของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรก
ที่พลาดไมไดก็คือ การถายรูปคูกับเจาหุน ยนต GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเทากับ
ของจริงดวยอัตราสวน 1:1 ซึ่งเคยสรางความฮือฮามาแลวเมื่อป 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหงานอยูที่ลาน
กวางดานทิศใตของ “Diver City Tokyo Plaza” และในชวงค่ํา ๆ ก็จะมีการเปดไฟประดับใหกับเจาหุนยักษนี้ดวย
สําหรับ “GUNDAM Front Tokyo” นั้นนับวาเปน Theme Park แหงแรกที่ทําใหเหลาแฟน ๆ ของ GUNDAM
สามารถสัมผัส และเขาถึง GUNDAM World ไดอยางทีไ่ มเคยมีมากอน (ไมรวมคาเขาชมGUNDAM Front)

หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
สําหรับทานที่อยากยอนวัยสู “โลกวัยเยาว” ***สําหรับทานใดจะไป “โตเกียว ดิสนียแลนด” สามารถเลือกซื้อทัวร
เสริมไดเพียงทานละ 2,500 บาท*** (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวรพิเศษจะนําทานสู “Disneyland”
ดินแดนหฤหรรษสําหรับคนทุกเพศที่ทุมทุนสรางกวา 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญทานสัมผัส
กับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย โตเกียว ดิสนียแลนด” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู
เข า ชมมากกว า 17 ล า นคนต อ ป สนุ ก สนานกั บ เครื่ อ งเล น ต า งๆ ที่ แ บ ง ออกเป น โซน เพลิ ด เพลิ น กั บ
ADVENTURE LAND ที่นําทานผจญภัยกับการลองเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะ
ชมดิสนียแลนดโดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปนบานตนไม SWISS FAMILY TREE HOUSE
สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถานหินที่ BIG THUNDER
MOUNTAIN หรื อ เลื อ กสนุ ก กั บ SPLASH
MOUTAIN นั่ ง เรื อ ผจญภั ย บนผาสู ง ชั น ในโซน CRITTER
COUNTRY เขาชมบานผีสิง HUNTED MANSION อันนากลัว และชมบานนอยแสนนารักของหมีพูห POOH’S
HUNNY HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแตงกายชุดประจําชาติของตุกตาตัวนอยๆกับ
IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถายภาพเปนที่
ระลึกใน TOON TOWN กับบานของเหลาการตูนของดิสนีย MINNIE HOUSE บานแสนนารักของมินนี่ หรือ
CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บานตนไมชองชิบกับเดล หรือสนุกกันตอกับเครื่องเลนมันสๆโซน
TOMORROWLAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศ
แบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเลนชิ้นใหมลาสุดของโตเกียว ดิสนียแลนด BUZZ LIGHT
YEAR ประชันความแมนกับเพื่อนดวยปนเลเซอรสุดไฮเทค จากนั้น ชอปปงกับสินคาของดิสนียที่มีมากมาย
หลากหลายแบบใหเลือกเปนของที่ระลึกฝากทางบานยัง WORLD BAZAAR และตอดวยการชม (ELECTRIC
PARADE) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “ TOKYO DISNEYLAND ELECTRIC PARADE DREAMLIGHT ”
ของเหลาการตูนมากมาย มิกกี้เมาส มินนี่เมาส พลูโต ชิบแอนดเดล โดนัลดักค หมีพูลและผองเพื่อน ปเตอรแพน
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บาย
ค่ํา
ที่พัก

สโนว ไวท กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆของดิสนีย (ในกรณีที่ฝนตก หรือ อากาศไม
เหมาะสม ขบวนพาเหรดอาจงดการแสดง)
(สําหรับทัวรเสริม ... จะไมมีบริการรับกลับที่พัก โดยทาน
สามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสูที่พักจากทางไกด)
เชิญทานเพลิดเพลินกับการชอปปงหรือสนุกสนานกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนี้แลนด
รับประทานค่ํา แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไมรวมคาอาหาร)
พักที่ NEW CITY HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม

โตเกียว เบย อควาไลน – คามาคูระ(นมัสการหลวงพอโต) – ฮาโกเน – ลองเรือโจรสลัดโอวาคุดานิ
(นั่งเคเบิล ) – โกเทมบะ เอาทเล็ต – คาวาคูจิโกะ
(B/L/D)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานลอดทางดวนพิเศษซึง่ เปนอุโมงคใตทะเล หรือ ทีญ
่ ี่ปุนเรียกวา “โตเกียว เบย อควาไลน” ความพิเศษของ
ทางดวนนี้อยูท ี่การเปนทางดวนทีไ่ ดรับการรับรองใหเปนอุโมงคใตทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สดุ ในโลก แวะจุด
พักรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซึ่งมีชื่อเรียกวา TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ่งหอยแหง
ทะเล) ใหทานเพลิดเพลินกับการถายภาพความมหัศจรรยของสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้นในอาวโตเกียว นอกจาก
จะเปนทีพ่ ักรถแลวที่นกี่ ็ยังมีรานขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงรานเกมสใหพักผอนหยอนใจกันอีกดวย
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จากนั้นนําทานเดินทาง “เมืองคามาคูระ” กราบนมัสการขอพรจาก “หลวงพอโต” หรือ “ไดบุทสึ” พระพุทธรูป
สําริดองคใหญที่ประดิษฐานอยูกลางแจงในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยูในวิหาร แตตอมาในป ค.ศ. 1368 วิหาร
ไดถูกพายุพัดจนไดรับความเสียหาย และตอมาในป ค.ศ. 1495 ถูกคลื่นยักษกลืนหายไปในทะเล แตองคพระมิได
ชํารุดเสียหายแตประการใดจวบจนกระทั่งปจจุบันนับเปนเวลากวา 800 ป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน สถานที่พักผอนหยอนใจและเปนจุด
ชมใบไมผลัดใบเปลี่ยนสีสวยงามมาก ทีเ่ ปนที่นิยมสูงสุดแหงหนึ่งของญี่ปุน ซึ่งเปน
ชวงที่อากาศกําลังเย็นสบาย ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป ... ทานจะไดสัมผัสบรรยา
กาศความสวยงามของใบไมนานาพันธุที่เริม่ เปลี่ยนสีไมวา จะเปนสีเหลือง น้ําตาล
หรือสีแดง ของใบเมเปลทีดแู ลวสวยงามและใหบรรยากาศที่หลากหลายอารมณของ
เมืองตลอดสองขางทางที่รถผานและตามทิวเขา ... เพลินตากับทัศนียภาพอันแสน
งดงามในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีที่วากันวาความสวยงามนั้นไมแพที่ยุโรปเลยที่เดียว
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พักที่
ค่ํา

แลวนําทาน “ลองเรือโจรสลัด” ที่ทะเลสาบอาชิ (ใชเวลาลอง 30 นาที) ราชินีแหงทะเลสาบโดยเรือสุดคลาสสิค
และในวันที่อากาศแจมใสบนผืนน้ําทานสามารถมองเห็นเงาสะทอนสวยงามของเมาทฟูจี จากนั้นนําทาน นัง่
กระเชา สู หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา หุบเขา
นรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน เมือ่ หลายพันปกอ น ทําใหเกิดบอน้ํารอน ที่ผุดขึ้นมาจาก
ใตดิน น้ํา และควันเหลานี้จะมีสวนผสมของกํามะถันอยูดว ย โดยความรอนของน้ําที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถตมไข
ใหสุกไดเลย และไขที่ตมจากบอนี้เปลือกของไขจะมีสีดําสนิท ซึ่งคนญี่ปุนเชื่อกันวา “กินไขดาํ หนึ่งฟองจะทํา
ใหอายุยืนขึน้ เจ็ดป” จากนั้นเดินทางสู “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต” แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนด
ญี่ปุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,
Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเปาไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki,
Longines ฯลฯ รองเทาแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan
ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,
Miki House และสินคาอื่นๆอีกมากมาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาที่พัก
บริเวณ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่โอบลอม เมาท ฟูจี
TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก พรอมเสิรฟทานดวยเมนูพเิ ศษ “บุฟเฟตปู
ยักษ” เปนที่รจู ักของคนญี่ปนุ อีกชื่อก็คือ “ปูมัตสึบะ” ใหทานลิ้มรสปูน้ําเย็นแหง
“เกาะฮอกไกโด” ซึ่งไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญี่ปุนวาเปนปูน้ําเย็นที่เนื้อมีรสชาติอรอยที่สุดและมี
เนื้อที่นุมนารับประทานใหทานไดอิ่มอรอย “แบบไมอนั้ !!!” หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแช “ออน
เซ็น” (Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุนและพักผอนอยางเต็มอิ่มน้ําแรธรรมชาติเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทํา
ใหเลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, และผอนคลายอีกดวย

วันที่สี่

ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮักไค – ทะเลสาบฮามานะ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ชอปปงยานสถานีเกียวโต
(B/L/-)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานขึ้นสูชั้นที่ 5 ของ “ภูเขาไฟฟูจิ” (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) สัญลักษณของแดน
อาทิตยอุทัยแหงนี้ และยังเปนภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแหงหนึ่ง โดยมี
ความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งป ทุกทานจะได
เห็ น ถึ ง ความสวยงามของตั ว ภู เ ขาและวิ ว โดยรอบของภู เ ขาไฟฟู จิ ที่
สามารถมองเห็ น ทะเลสาบทั้ ง ห า กระจายอยู โ ดยรอบ ให ทุ ก ท า นได
ถายภาพความประทับใจเก็บไวเปนที่ระลึก และเลือกซื้อ “สินคาพื้นเมืองและขนมอรอย” มากมายตาม
อัธยาศัย แลวนําทานสู โอชิโนะฮักไค สระน้ําที่เกิดจากฝมือธรรมชาติ มีอายุเกาแกกวา 1,200 ป เกิด
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กลางวัน

ค่ํา

จากการละลายของน้ําบนภูเขาฟูจิและไดสะสมอยูใตน้ําเปนเวลานานกวา 1,000 ป และน้ําเหลานี้เองก็ไดผุดขึ้นมา
เปนบริเวณเดียวกันถึง 8 บอ เมื่อมองที่ผิวน้ําจะเห็นน้ําที่ใสสวยงามชวนคนหาสิ่งมหัศจรรยที่อยูเบื้องลางยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม “ทะเลสาบฮามานะ” อันเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญที่สุด อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ทํา
มาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล กางปลาไหลทอดกรอบฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเปนที่
ระลึก จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของประเทศญี่ปุน นําทานชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สราง
ขึ้นบนเนินเขาโดยการใชทอนซุงนํามา วางเรียงกัน และไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกอีกแหงหนึ่ง นมัสการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ําศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อวาเมื่อดื่มแลวจะประสบ
ความสํ า เร็ จ สามด า นคื อ “สุ ข ภาพ อายุ ยื น ยาว และความสํ า เร็ จ ด า น
การศึกษา” อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกบนถนนสาย “กาน้ําชา” อาทิ
เครื่องปนดินเผาสวยๆ ชาเขียวขนมญี่ปุนพวงกุญแจพัดญี่ปุน ลายซากุระ ก็
สามารถหาซื้อที่นี่ไดเชนกัน จากนั้นนําทานเดินทางสู “สถานีรถไฟเกียวโต”
สถานีรถไฟใหญ และศูนยกลางรถบัสของเมือง จุดเริ่มตนของการเดินทาง
ไปไหนมาไหนแหงนี้สรางเพื่อเปนที่เฉลิมฉลองการกอตั้งเมือง เกียวโต ที่มีอายุครบ 1,200 ป เปดใหบริการเมื่อป
พ.ศ. 2540 รอบสถานีมี รานคามากมาย ทั้งบนดิน ใตดิน และยังมีหางใหญอยาง โยโดบาชิ และอิเซตัน ใหทาน
ไดชอปปงกันตามอัธยาศัย หรือจะถายรูปเปนที่ระลึกกับ เกียวโตทาวเวอรที่อยูในบริเวณเดียวกันไดอีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา แบบอิสระ (ไมรวมอาหารค่ํา) เพื่อใหทานไดใชเวลาอยางคุมคา
พักที่ KYOTO TOWER HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา

อาราชิยามา – นั่งรถไฟซากาโน – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ปาไผ – วัดเทนริวจิ – โอซากา – ชอปปงชิน
ไซบาชิ
(B/L/-)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เ มื อ ง อาราชิ ย าม า พาท า นนั่ ง รถไฟสายโรแมนติ ค ที่ วิ่ ง เลี ย บแม น้ํ า ผ า นทิ ว ทั ศ น หุ บ เขา
อันงดงาม ทานจะไดดื่มด่ําความงามของธรรมชาติสุดบรรยาย จากนั้นนําทานชมสะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที่
สวยงามเปนสถานที่ที่ชาวญี่ปุนชื่นชอบ และเลื่องลือวาเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแหงในเกียวโต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมความสวยงามรมรื่น ของทิวไผอันเขียวขจี (Bamboo Groves) นับหมื่นตนตลอดขางทาง
จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดเทนริวจิ สรางขึ้นตั้งแตป 1339 เปนวัดที่มีสวนญี่ปุนเกาแกที่สุดในญี่ปุน
และวัดแหงนี้ยังได รับการรับรองวาเปนมรดกโลกในป 1994 อีกดวย จากนั้นนําทานชม วัดคินคาคุจิ
หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทาน
ไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498
ปราสาทโดยรอบปดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําที่สามารถ

กลางวัน
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ค่ํา
พักที่

สะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม... อิสระใหทานไดเลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไวเปนที่ระลึก
จากนั้นนําทานเดินทางสู “ชินไซบาชิ” ยานการคาของเมืองโอซากา ... พบกับรานคาที่มีชื่อเสียงและรานบูติค
หรูหราดวย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย ... เชิญทานสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินคามากมายใน
หางสรรพสินคาชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ยังมีรานอาหาร เชิญทานทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกชิ้นปลาหมึก
อาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซากาทีมีมากมายหลายราน อาทิ รานเครื่องใชไฟฟา กลอง บนตึก บิ๊กคาเมลา เครื่อง
คอมพิว เตอร ร า นเครื่ อ งสํ า อาง ร า นขายขนม ร า นขายเสื้อผ า รองเทา เครื่ อ งประดั บ ร า น 100 เยน ฯลฯ ...
นอกจากนี้ใหทานเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณของชินไซบาชิ
รับประทานอาหารค่ํา แบบอิสระ (ไมรวมอาหารค่ํา) เพื่อใหทานไดใชเวลาอยางคุมคา
พักที่ RAMADA HOTEL OSAKA หรือเทียบเทา

วันที่หก

ผานชมปราสาทโอซากา – รินกุ พรีเมีย่ ม เอาทเล็ท – เอออนพลาซา – สนามบินคันไซ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ผานชม “ปราสาทโอซากา” หรือ ปราสาทที่มีฉายาวา ปราสาทนกกระสาขาว สรางขึ้นเพื่อเปนที่อยูของเจาเมือง
ในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยูบนเนินเขาที่ไดมีการสํารวจและพบวาเคยเปนที่ตั้งของพระราชวังโบราณมา
กอน ลอมรอบดวยกําแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และ คูน้ําขนาดใหญ เพื่อปองกันการรุกรานจากขาศึก จากนั้น
นําทานไปยัง “รินกุพรีเมี่ยมเอาทเล็ท” แหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกวา 120
ราน รอใหทานเลือกซื้อ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไมรวมอาหารกลางวัน) เพื่อใหทานไดใชเวลาอยางคุมคา
นําทานชอปปง และเลือกซื้อของฝากอยางเต็มที่กอนเดินทางกลับ ที่“เอออน พลาซา” ศูนยรวมแหงสินคาชั้นนํา
นานาชนิด ทั้งกระเปา, รองเทา, เสื้อผา และยังมี “ราน 100 เยน” สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน
เหินฟาสู เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627
เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปยม

กลางวัน

17.00 น.
21.30 น.
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********************************************************************************
หมายเหตุ
: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

กําหนดการเดินทาง

19 – 24 OCT 2013 (วันหยุดวันปยะ )

อัตราคาบริการ
ผูใหญพักหองละ 2 ทาน ราคาทานละ
53,900 .เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน ราคาทานละ
53,900 .เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทานมีเตียงเสริม ราคาทานละ
52,900 .เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม ราคาทานละ
48,900 .พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ
8,000 .(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 30 ทานขึ้นไป ***) ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูก บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ (ราคาดังกลาว
ขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
คาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาทีก่ ําหนดไว)
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสม
ไมล จะตองดําเนินการที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
3. คาธรรมเนียมวีซาชั่วคราวเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
4. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไวในรายการทัวรขางตน
5. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
6. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัด
ที่มีการตกลงไวกบั บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
7. คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม/คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง(ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ
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ที่จายจากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้นและโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัท
ทัวรเทานั้น
6. คาทิปไกด และคนขับรถ ที่ญี่ปุน 1,000 เยนตอคน ในสวนของหัวหนาทัวรที่ดแู ลคณะจากเมืองไทย ตามแตทา นจะเห็นสมควร
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน ดังกลาว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระคาบริการ กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.-บาท /ทาน หลังจากชําระคามัดจําแลว ภายใน 7 วัน จะเรียกเก็บ อีก 50 %
ของยอดทั้งหมด กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนคาทัวร
1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบือ้ งตน 2000 บาท
2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 7 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการ
บินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ
6 กรณีวีซาไมผาน (ทานไดใหความรวมมือในการเตรียมเอกสารอยางถูกตองและตรงตามกําหนดเวลา) ทางบริษทั ฯ ยินดีคืนคา
ทัวรให โดยหักคาบริการ 2,000 บาท ตอ ทาน
7 กรณีที่ทานมีความประสงคจะยืน่ วีซาและฟงผลวีซาหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแลว ถาวีซาไมผา น
ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แตจะขึ้นอยูกับราคาตั๋วเครื่องบินในแตละกรุป)
8 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่ วบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนือ่ งจากสาเหตุตางๆ
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนือ่ งเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
5. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด

LVSP JAP002A RE-AUTUMN TOKYO-OSAKA 6D4N_TG

9

เอกสารใชยนื่ ประกอบการทําวีซากรุปประเทศญี่ปุน (สําคัญมากสงเอกสารกอนเดินทางอยางนอย 20 วัน)
(กรุณาถอดปกเลมพาสปอรต กอนสงเอกสาร) ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย
1. หนังสือเดินทาง อายุไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนาขึ้นไป
2. หนังสือเดินทาง เลมเกา (ถามี)
3. รูปถายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูปถายไวไมเกิน 6 เดือน พืน้ หลังสีขาวไมมลี วดลาย ถายหนาตรง
หามสวมแวนตาหรือหมวกและที่คาดผม สัดสวนใบหนาตองเกิน 50 เปอรเซ็นของพื้นที่ถายรูป
ถาย แตงกายสุภาพ หามใชรปู ปริ้นเอง **หรือใชรูปมาตรฐานเดียวกับทําวีซาอเมริกาเทานั้น **
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หรือ สูติบัตร (เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ตองใชสูติบัตร)
5. สําเนา ใบเปลีย่ นชื่อ หรือ ชือ่ สกุล (ถามี)
6. สําเนาทะเบียนบานหนาที่มชี ื่อผูเดินทาง และ เลขที่บาน
7. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรก ทุก
หนาทุกแผน ยอดเงินไมนอยกวา 100,000 บาท ขึ้นไป **ถาเปนเลมใหมกรุณาถายเลมเกามาดวย เพราะสถานทูตจะดูการ
หมุนเวียนของเงิน ไมใชยอนหลัง 6 เดือน**
8 . หนังสือรับรองการทํางาน ใชตัวจริงเทานั้น
- กรณีลูกจาง หนังสือรับรองการทํางานใชหัวกระดาษบริษัท ระบุวันที่เริ่มทํางาน ตําแหนง อัตราเงินเดือน ระบุวันที่เดินทาง เปน
ภาษาอังกฤษ
- กรณีเจาของบริษัท หนังสือรับรองบริษทั อายุไมเกินกวา 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง
- กรณีขาราชการ หนังสือรับรองการงาน ระบุวันที่เริ่มทํางาน ตําแหนง อัตราเงินเดือนจากตนสังกัด ระบุวันที่เดินทาง เปน
ภาษาอังกฤษ พรอมสําเนาบัตรขาราชการ
- กรณีนักเรียนอายุ ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เปนภาษาอังกฤษ
- กรณีเปนแมบาน สามารถใชหลักฐานการเงินของตนเองหรือของสามีและหลักฐานการทางานของสามี พรอมแนบสาเนาทะเบียน
บานและสมรส สําเนาพรอมตัวจริง
- กรณีบิดา และ มารดา ไมไดเดินทางไปกับบุตร แตออกคาใชจายให เอกสารใชดงั ตอไปนี้...สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียน
บาน / หนังสือรับรองการทางานตัวจริง เปนภาษาอังกฤษ / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ยอนหลัก 6 เดือน หรือฝากประจา
เทานั้น ถายเอกสารตั้งแต หนาชื่อ และ หนา 1 ถึงหนาทีป่ รับยอดบัญชีลาสุด (ปรับยอด ณ ปจจุบัน) สําเนาพรอมตัวจริง
เอกสารเพิ่มเติม
- ทะเบียนสมรส / มรณะบัตร ใบหยา เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
- บิดา หรือ มารดา ออกคาใชจายใหแตไมเดินทางไปกับบุตรดวย เอกสารผูเดินทางใชตามรายละเอียดขางตน และ ใชเอกสารบิดา
หรือ มารดา ที่ออกคาใชจายใหควรเปนผูมหี ลักฐานการงานมั่นคง
หนังสือยินยอมใหเดินทางฟอรมจากสถานทูต ถาคนเดินทางอายุต่ํากวา 16 ป / หนังสือออกคาใชจาย / หลักฐานการทํางานของบิดา
หรือมารดา / สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส
- ญาติออกคาใชจายให เอกสารผูเดินทางใชตามรายละเอียดขางตน และ ใชเอกสารคนที่ออกคาใชจาย
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หนังสือรับรองคาใชจาย ภาษาอังกฤษ / เอกสารแสดงความสัมพันธ / หลักฐานการทํางาน / สําเนาทะเบียนบานทุกหนา /
สําเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผูที่ออกคาใชจาย
- บุคคลอื่นออกคาใชจาย สําเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบาน / หนังสือรับรองการทางานตัวจริง เปนภาษาอังกฤษ / สา
เนาสุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจาเทานั้น ถายเอกสารตั้งแต หนาชื่อ และ หนา 1 ถึงหนาที่ปรับยอด
บัญชีลาสุด (ปรับยอด ณ ปจจุบัน) ** หนังสือรับรองคาใชจายระบุถึงความสัมพันธ**สาคัญมากเพราะตองโยงถึงความสัมพันธ
ระหวางผูออกคาใชจายกับผูเดินทางวาเปนอะไรกัน จะเปนประโยชนตอตัวทานเองในการขอวีซา
- กรณีเปนแมบานสามีไมไดเดินทางดวย เอกสารผูเดินทางใชตามรายละเอียดขางตนและใชเอกสารของสามีรับรองแทน เหมือนผู
เดินทางทั้งหมด หนังสือรับรองคาใชจาย ภาษาอังกฤษ / ระบุถึงความสัมพันธ / หลักฐานการทํางาน / สําเนาทะเบียนบาน / สําเนา
บัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส ของสามี
- ถาลูกคาจะยืน่ วีซาเดีย่ วจะตองนําเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกอยางพรอมสําเนา และผูเดินทางตองไปแสดงตัวทีส่ ถานทูตญี่ปนุ เอง
REMARK *** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรที่ทํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามใชเพื่อในการขอยื่นวีซา
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับกงสุลญี่ปุน
*** กรณียนื่ วีซากรุปกับทางบริษัททัวร จะตองเดินทางไปและกลับพรอมกันตามกําหนด และใชตวั๋ กรุปเทานัน้
กรณี พาสปอรตจีนแดง จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ 2-4 อาทิตย จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดิน
ทางมาทางบริษัทลวงหนา เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ปุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุน (เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเปนผูดําเนินการ
ให) ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศ วันเดินทางที่จะไปและกลับเขามา ถาผูเดิน
ทางอายุไมถึง 60 ป ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไมรบั เขากรุปตองยื่นวีซาเดี่ยวเทานั้น) สวนผูท ี่
ทํางาน ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม
เอกสารที่ใชในการขอวีซา
12.1 Passport China
12.2 รูปถาย 2นิ้ว 2ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเปนสีขาวเทานั้น” ถายหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน ไมสวม
แวนตา ไมคาดผม หรือสวมหมวก แตงกายสุภาพ *** หามใชรูป ปริ้นท หรือ ถายเอง ***
12.3 หนังสือแจงเขาออก โดยกอนเดินทางผูเดินทางตองไปแจงเขา-ออกที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพรอมทั้งถายสําเนาพรอม
นําตัวจริงไปสถานทูต
12.4 ใบสําคัญถิ่นที่อยู ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
12.5 ทะเบียนบาน ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
12.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถายสําเนาหนาชื่อบริษัทที่ทํางาน พรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
12.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเทานัน้ ถายเอกสารตั้งแต หนาชื่อ
และ หนา 1 ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด (ปรับยอด ณ ปจจุบัน) .ในกรณีที่เลมปจจุบันอายุไมถงึ 6 เดือนใหถายสําเนาเลมเกามา
ตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย *** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญี่ปนุ ***
แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 02-207-8503
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