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เปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่นกับเปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่นกับเสน้ทางยอดฮิตเสน้ทางยอดฮิต  

....สดุพิเศษ..ทาน สดุพิเศษ..ทาน ““ขาปูยักษ์ขาปูยักษ์””  แบบเต็มอิ่ม..เสร์ิฟไม่อั้นแบบเต็มอิ่ม..เสร์ิฟไม่อั้น  

..อาบน้ําแร่ญ่ีปุ่น ..อาบน้ําแร่ญ่ีปุ่น ““อ็องเซ็นอ็องเซ็น””  
  

  

กําหนดการเดนิทาง 28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2555 (ปีใหม)่ 

วันที่ 28 ธันวาคม 54  กรุงเทพฯ – นาริตะ 

19.30 น. คณะพร๎อมกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ D  สายการบนิไทย 

(TG) เจ๎าหน๎าทีข่องบริษัทคอยต๎อนรับและอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  
22.10 น.      เดินทางสํู นาริตะ ประเทศญี่ปุน่ โดยสายการบนิไทย  เท่ียวบนิท่ี  TG 640 

วันที ่29 ธันวาคม 54 นาริตะ – วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดใน

ทะเลสาบอาชิ –  หุบเขาโอวาคดุานิ - ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอ้าเลทโตเกียว 
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06.20น.+1(เวลาท้องถิน่เร็วกว่า 2 ชม.)  ถึงท่าอากาศยานนาริตะ  จังหวดัชิบะ  น าทํานผํานการตรวจคนเข๎าเมืองและ
ศุลกากร น าทํานสํู  วนอุทยานแหง่ชาติฮาโกเน่  แล๎วน าทํานลงสํูสถานีทําเรือ ล่องเรือโจรสลัดใน

ทะเลสาบอาชิ  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
 แล๎วน าทําน ขึ้นหบุเขาโอวาคุดานิ  เพ่ือชม บอํน้ าแรํก ามะถนัทีส่ามารถต๎มไขํให๎สุกได๎ และมีความเช่ือกนั

วาํเม่ือกนิไขํด า 1 ฟอง ท าให๎อายขุองทํานยนืขึ้นอีกประมาณ 7 ป ีซ่ึงเกดิจากลาวาจากภเูขาไฟฟูจิทีต่ั้ง
ตระหงําน ทํามกลางภเูขารายล๎อมตัดกบัพ้ืนน้ าในทะเลสาบ  จากนัน้ท่านเดินทางสู่บริเวณภเูขาไฟฟู

จ ิช๎อปปิง้ โกเทมบะ พรีเมียม เอ๎าเลท ทีร่วบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด๎๎วยกนับนหุบเขาริม  Tomei 

Expressway ทีเ่ช่ือมระหวาํง ภเูขาฟูจิ-อุทยานแหํงชาติฮาโกเนํกบัมหานครโตเกยีว  ให๎ทํานได๎อิสระกบัการ
เลือกซ้ือเลือกชมสินค๎าทีไ่ด๎รวบรวมกวาํ 165 แบรนด์ดังไมํวาํจะเปน็  Coach , Bally , Diesel , Gucci , 

Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap  และอีกมากมาย หมวดสินค๎า  Intimate 

Apparel ได๎แกํ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค๎า Home Fashion ได๎แกํ Bodum, Fragrance Outlet 
และ Richard Ginori เปน็ต๎น นอกจากนีย้งัมีหมวดสินค๎าอ่ืนๆ อยาํงรองเท๎า กระเปา๋ เส้ือผ๎าเด็ก  ซ่ึงของทุก
ช้ินเปน็ของแท๎และราคาถกูกวาํในห๎างสรรพสินค๎าทีร่วมไวใ๎นพ้ืนทีก่วาํ  400,000 ตารางฟุต ถอืเปน็สวรรค์
แหํงการช๎อปปิง้ของคนญี่ปุน่โดยเฉพาะ   

  น าทํานเข๎าสํูทีพั่ก  FUJI TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเทํา  
ค่่า รับประทานอาหารค่่าในโรงแรม   (พเิศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อ้ัน)  
 ***   พเิศษสุดๆ ในค่ําคืนนีท้่านจะได้สวมใส่ชุดประจาํชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะประทับใจไปกับการ

อาบน้าํแร่แบบญ่ีปุ่น “อ็องเซน็ ” ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง  

วันที ่30 ธันวาคม 54 สมัผัสหิมะที่ “ลานฟจูิเทน” - ทะเลสาบฮามานา - รถไฟหัวกระสนุ 

  “ชินคนัเซ็น” – นาโกย่า ช้อปป้ิงนาโกย่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 น าทําน สัมผัสหมิะ ที่ ลานสกีฟจูเิทน  บริเวณเชิงเขาฟูจิ   * พเิศษ * ฟรี สโนว์ สเลด กระบะเลื่อน

หมิะ สําหรับทุกท่านใหไ้ด้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว  หรือทํานจะเลือกพักผํอนอิริยาบถกบัการนัง่
จิบกาแฟ  ชมบรรยากาศลานสก ีเลือกซ้ือของทีร่ะลึกหลากหลาย  พร๎อมเกบ็ภาพแหํงความประทับใจกบัมุม
สวยๆ ทีมี่ลานหิมะสีขาวเปน็ฉากหลัง  พร๎อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภเูขาไฟฟูจีพร๎อมดื่มด่ า
บรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย   

 **ท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปรก็มีใหเ้ช่าอุปกรณ์การเล่น (แต่ราคาทัวร์นีจ้ะไม่ได้

รวมค่าเช่าชุด  และอุปกรณ์เล่นสกี ) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บา่ย แล๎วน าทํานเดินทางสํู  ทะเลสาบฮามานา  ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุ์ปลาไหลทีใ่หญํทีสุ่ดในบริเวณนัน้และยงั

เปน็จุดแวะพักทีใ่หญํทีสุ่ดส าหรับนักทํองเทีย่ว จนได๎เวลาอันสมควรน าทํานสัมผัสกบัเทคโนโลยอัีนทันสมัย
ของญี่ปุน่ด๎วยการนัง่ รถไฟหวักระสุน “ชินคันเซน็” ทีมี่ความเร็วสูงสุดถงึ 240 กม./ชม. สํู สถานนีาโก

ย่า หลังจากนัน้เชิญทํานอิสระช๎อปปิง้ทีน่าโกยาํ  
ค่่า         รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร    
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น าทํานเข๎าสํูทีพั่ก  NAGOYA CYPRESS GARDEN HOTEL หรือเทียบเทํา  

วันที ่31 ธันวาคม 54 นาโกย่า - เกียวโต - วัดคโิยมสิ ึ – คนิคาคจุิ – ปราสาทโอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า   ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าทํานสํู เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิง่ใหญํของประเทศญี่ปุน่ น าทํานสํู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าํ

ใส ซ่ึงตั้งตระหงํานอยูบํนยอดเขาฮิงาชิยามํา ชมความยิง่ใหญํของวหิารไม๎ทีส่ร๎างด๎วยฝีมือมนุษย ์ปราศจาก
เคร่ืองทุนํแรงโดยไมํใช๎ตะปสัูกตัวนําอัศจรรยย์ิง่ เชิญทํานสักการะพระโพธิสัตวอ์วโลกเิตศวร และดื่มน้ า
ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือขอพร 3 ประการ วดัแหํงนีไ้ด๎รับการประกาศให๎เปน็มรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกด๎วย เชิญ
ทํานช๎อปปิง้บนถนนกาน้ าชา พบกบัร๎านค๎าญี่ปุน่ขนานแท๎ ขายของทีร่ะลึก เลือกซ้ือสินค๎าแบบพ้ืนบา๎น อาทิ 
เคร่ืองเซรามิค ตุ๏กตาญี่ปุน่ ขนมโมจิ พัดญี่ปุน่ รองเท๎า และชาจากเมืองเกยีวโต   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บา่ย จากนัน้น าทํานชม ศาลาทอง คินคาคุจิ หรือมีอีกช่ือหนึง่วาํ “โรกอุนจิ ” สร๎างขึ้นในป ีพ.ศ.1940 เปน็

สมบตัิของข๎าราชส านักช่ือไชอนจิ คินทิเนะ ตํอมาตกเปน็ของโชกนุ อะชิกะงะ โยชิมิซึ และลูกชายของเขา 
โยชิมิซึ ได๎ยกให๎เปน็ของวดั ในเวลาตํอมาวดัได๎ถกูท าลายลงเร่ือยๆ ทัง้จากธรรมชาติและไฟไหม๎ จึงได๎
ซํอมแซมใหญํในป ีพ.ศ.2498 ปจัจุบนัศาลาทองแหํงนีมี้ความงดงามมาก แสดงให๎เห็นได๎สักการะเพ่ือความ
เปน็สิริมงคลกบัตัวทําน และมีเคร่ืองลางของขลัง ของทีร่ะลึกทีใ่ห๎ทํานได๎ซ้ือเปน็ของฝากได๎อีกด๎วย  แล๎ว น า
ทํานเดินทางสํู ปราสาทโอซาก้า  ถาํยรูปภายนอกปราสาท ซ่ึงเปน็ปราสาททีย่ิง่ใหญํทีสุ่ดของญี่ปุน่ ซ่ึง
สร๎างโดย โชกนุ โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแตํสมัยศตวรรษที ่16 (ค.ศ.1585) เปน็สัญลักษณ์อันโดดเดํนของเมืองโอ
ซากา๎   ตัวปราสาทแบงํเปน็ 5 ช้ัน โอบล๎อมด๎วยก าแพงหินแกรนิต สร๎างได๎อยาํงประณีตและสวยงาม 
ปจัจุบนัภายในปราสาทใช๎เปน็สถานทีเ่กบ็รวมสะสมศิลปะวตัถแุละเอกสารทางด๎านประวตัิศาสตร์ของเมือง
โอซากา๎และตระกลูโตโยโตมิ  

ค่่า         รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร    

น าทํานเข๎าสํูทีพั่ก  HOTEL PLAZA OSAKA หรือเทียบเทํา  

วันที ่1 มกราคม 55 อิสระพกัผ่อนตามอัธยาศัย – โอซาก้า 
    (อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อยูนิวเวอร์แซล สตดูโิอ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 *** เชิญท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเลือกซือ้ทัวร์ยูนเิวอร์แซล สตูดิโอ ( จา่ยเพิม่ท่านละ 6,200 

เยน/ท่าน ไม่รวมค่าพาหนะ) สวนสนุกทีย่ิง่ใหญํทีสุ่ดในแถบคันไซ ซ่ึงลงทุนอยาํงมหาศาลและมีพ้ืนที่
กวาํ 100, 000 ตารางเมตร สถานทีท่ีไ่ด๎จ าลองฉากภาพยนตร์เร่ืองดังของฮอลลีวูด๎ ไวม๎ากมาย เร่ิมต๎นที ่เซ
ซามี สตรีท 4D มูฟวี ่เมจิก ซ่ึงเปน็ฉากทีพ่าด าลึกลงไปในทะเล และทะยานขึ้นไปบนท๎องฟ้าในแบบสามมิติ 
และสนุกกบัเหลํา ET ทีจ่ะพาทํานไปนอกอวกาศอยาํงสนุกสนาน และมันส์สุดๆ เม่ือสัมผัสเคร่ืองเลํนใหมํ
ลําสุด คือ สไปเดอร์แมน ให๎ทํานได๎ถาํยรูปไวเ๎ปน็ทีร่ะลึกและประทับใจมากทีสุ่ดและระทึกใจกบัฉากเพลิง
ไหม๎จากเร่ืองแบค ดร๏าฟท์  ทํานจะได๎ตื่นเต๎นกบัการตามลําของฉลามยกัษ์จากเร่ือง จอร์ส ซ่ึงใช๎ทุนสร๎าง
กวาํ 1,500 ล๎านเยน  หรือเข๎าไปสัมผัสโลกของปา่ทีน่ําตื่นเต๎นได๎จากภาพยนตร์ จูราสสิค พาร์ค พร๎อมรํวม
ค๎นพบโลกทีไ่ดโนเสาร์ยงัมีชีวติอยูใํนขณะทีน่ัง่เรือเพ่ือเข๎าไปผจญภยักบัดินแดนของเหลําไดโนเสาร์ 
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นอกจากนัน้ยงัมีเคร่ืองเลํนอีกมากมาย รวมทัง้โชว ์เมลส์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว ์โชว ์หรือโชวร์ะทึกกบัเหลําสตั๊น
แมน 

 *** อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย (ไม่รบกวนเวลาของท่าน)  
21.00 น. จนได๎เวลาน าทํานเดินทางสํู ท่าอากาศยานคันไซ  
 

วันที ่2 มกราคม 55  โอซาก้า – กรุงเทพฯ 

00.30 น.        เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบนิไทย  เท่ียวบนิท่ี  TG 673 

04.20 น. ถงึทําอากาศยานสุวรรณภมิู... โดยสวสัดิภาพ พร๎อมความประทับใจ  
                

 

อัตราค่าบริการ  

JAPAN INTER 6 Days /3 Nights (New Year’12) 

(Tokyo - Osaka) 

ราคาต่อท่าน รวมตั๋วเครื่องบนิ 
ราคาไม่รวมตั๋ว

เครื่องบนิ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่  55,900 บาท 27,900 บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พกักับ 1 ผูใ้หญ่ 51,900 บาท 27,900 บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียงเสริม) 51,900 บาท 27,900 บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่  (ไม่มีเตียงเสริม) 47,900 บาท 23,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว จา่ยเพิม่ท่านละ 6,900 บาท 

*** อัตรานีร้วม: ภาษีน้าํมันของสายการบนิ ณ วันที่  1 ส.ค. 54**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน

หากสายการบนิมีการเรียกเก็บภาษีน้าํมันและภาษีสนามบนิเพิม่เติ ม การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้อง

มีผูโ้ดยสาร จาํนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่ต่ํากว่า 2 0 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง  

อัตรานีร้วม  

* คา่พาหนะและนําเที่ยวตามรายการ  * คา่วซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่น   

* คา่ต๋ัวโดยสารเครื่องบินตามรายการ  * คา่อาหารตามรายการ    

* คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง   * คา่เข้าชมสถานที่ต่างๆ  ตามรายการ 

* คา่ห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง  * คา่ขนกระเป๋าเดินทางท่านละ  1 ใบนํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. 

* คา่ประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
อัตรานีไ้ม่รวม 

* คา่ทําหนังสือเดินทาง  

* คา่ใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ  เช่น คา่โทรศัพท์, ซกัรีด   

* คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม  
** รายการโปรโมช่ันไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง  

* * ค่าภาษีน้าํมันที่ทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!!  
การชําระเงิน   บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจํา 20,000 บาท  สําหรับการจอง  ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 14 วัน หากมี

การยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทั้งหมด  
การยกเลิก 
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 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัทําการคนืคา่มัดจํา 20,000.- บาท. 

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 21-30 วนั ก่อนเดินทาง คดิคา่ใช้จ่ายสําหรับวางมัดจําสายการบินและที่พัก 5,000.- บาท

ของมัดจํา หรือในกรณยีืน่วซีา่แล้วจะเก็บ 20,000.- คา่มัดจํา 

 แจ้งล่วงหน้า 16-20 วนั ก่อนเดินทาง  

- กรณทีี่ถกูปฏิเสธวซีา่จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยดึคา่มัดจํา 10,000 บาทหรือคา่ใช้จ่าย 50% จาก

ราคาทัวร์  

- กรณอีอกต๋ัวแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืคา่ต๋ัว หรือคา่ใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางก่อน 1-15 วนั หรือ ในวนัเดินทาง หรือถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคนืเงินทั้งหมด 

หรือบางส่วน 

 กรณผีลวซีา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืคา่มัดจําทั้งหมดหรือคา่ทัวร์

ทั้งหมด 
หมายเหตุ     รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจําเป็น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อ

การออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เน่ืองจากผู้เดินทางมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง และความ

ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย ภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน  
เอกสารใช้ย่ืนประกอบการทําวีซา่ประเทศญ่ีปุ่น  

 หนังสือเดินทาง อายไุม่น้อยกวา่  6 เดือน นับถงึวนัเดินทาง 

 รูปถา่ย 2 น้ิว 2 รูป อายไุม่เกิน 6 เดือน ถา่ยหน้าตรง ไม่สวมแวน่ตาดํา แต่งกายสุภาพ พื้นหลังสีอ่อน  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมระบเุบอร์โทรติดต่อที่สะดวก 

 สําเนาสูจิบัตร กรณเีด็กอายตํุ่ากวา่ 15 ปี (ถา้มี) 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (ถา้มี)  

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ หยา่ร้าง กรณคีูส่มรส (ถา้มี) 

 สําเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีช่ือผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน  

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจํา เท่าน้ัน (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น 

 กรณลีูกจ้าง หนังสือรับรองการทํางาน ระบุวนัที่เริ่มทํางาน ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ  
 กรณเีจ้าของบริษัท คดัหนังสือจดทะเบียนบริษัท อายไุม่เกินกวา่ 3 เดือน นับจากวนัที่ออก ถงึวนัที่เดินทาง  

 กรณแีม่บ้าน (แต่งงานจดทะเบียน ใช้นามสกุลเดียวกันกับสาม)ี สามารถใช้หนังสือรับรองการทํางานของ

สามี ประกอบ การยืน่วซีา่ได้ และใช้บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้  
 กรณข้ีาราชการ ใช้ใบลางานจากต้นสังกัด พร้อมสําเนาบัตรข้าราชการ  

 นักเรียน 16 ปีข้ึนไป ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ  
- นักเรียนอายนุ้อยกวา่ 16 ปี สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน 

 บิดาหรือ มารดา ออกคา่ใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย * เอกสารของบิดาหรือ มารดา *  
หนังสือยนิยอมให้เดินทางฟอร์มจากสถานทูต ถา้คนเดินทางอายตํุ่ากวา่ 16 ปี / หนังสือออกคา่ใช้จ่าย / 
หลักฐานการทํางาน / สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส 

 ญาติออกคา่ใช้จ่ายให้ * เอกสารคนที่ออกคา่ใช้จ่าย * หนังสือรับรองคา่ใช้จ่าย / เอกสารแสดง

ความสัมพันธ์ / หลักฐานการทํางาน / สําเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า / สําเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงิน

ฝาก ของผู้ที่ออกคา่ใช้จ่าย 

 บุคคลอื่นออกคา่ใช้จ่ายให้  * เอกสารของคนที่ออกคา่ใช้จ่าย * หนังสือรับรองคา่ใช้จ่าย / ระบุถงึ

ความสัมพันธ์ / หลักฐานการทํางาน / สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก 

ของผู้ที่ออกคา่ใช้จ่ายให้ 
 ยืน่วซีา่เดี่ยวจะต้องนําเอกสารหลังฐานตัวจริงทุกอยา่งพร้อมสําเนา  
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  เบอร์โทรติดต่อลูกคา้ (สําคญัมาก) 

REMARK 

*** บัญชีกระแสรายวนั และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญ่ีปุ่น  

*** กรณยีืน่วซีา่กรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกําหนด รวมถงึท่านที่ยืน่วซีา่

เดี่ยว ด้วยตนเอง แต่ได้มีการอ้างอิงถงึญาติซึง่ทําการยืน่วซีา่ในกรุ๊ป  
 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนใ์นการย่ืนวีซา่ของท่าน  
(ข้อมูลข้างล่างนี ้สําคัญต่อสถานทูตญ่ีปุ่นอย่างมาก กรุณากรอกข้อมูล)  
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ...........................................................................................  
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที่เกิด ................................................  
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................  
4. ที่อยูปั่จจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................  
......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี ์ ............................  
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถอื .....................................................  
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตําแหน่ง .....................................................  
ช่ือสถานที่ทํางาน หรือร้านคา้ ................................................................... ที่อยู ่...................................................  
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี ์.............................  
โทรศัพท์ที่ทํางาน ................................................  โทรสาร .........................................  
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกัน

อยู ่
ถา้สมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส  
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................  
ที่อยูปั่จจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................  
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถอื ...................................................  
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................  
8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................  
ที่อยู ่................................................................................................................................... รหัสไปรษณยี ์..................  โทรศัพท์ 

.....................................................   
9. เคยโดนปฎิเสธวซีา่หรือไม่  ไม่เคย     เคย    ประเทศ ..........................................................  


