พี.ดี.เอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ทัวร์ ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ด้วย
สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค สายการบินแห่งยอดของประเทศฮ่องกง เหิรฟ้าสู่มหานครโตเกียว
โตเกียว
ช็อปปิ้งสุดเหวี่ยง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ชมความงามจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ใน
สไตล์ญี่ปุ่น ณ วัดอะซะกุซ่า และพระราชวังอิมพีเรียล ชมสวนซากุระอุเอโนะ
โยโกฮาม่า ลิ้มรส
“ราเม็ง” สูตรต้นตํารับอันเลิศรส ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สุดยอดในรายการทีวีแชมป์เปี้ยน
คามาคุระ นมัสการหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์
ณ เมืองเก่าคามาคุระ
ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
และ ผ่อนคลายอิริยาบถ
กับการแช่น้ําแร่จากธรรมชาติ
อุทยานฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดําซึ่งต้มจากจากบ่อกํามะถัน
กําหนดการเดินทาง
วันที่แรก

6 - 10 เมษายน 2556

เชียงใหม่ – ฮ่องกง

เสาร์ที่ 06 เม.ย. 56

16.30 น พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินน์ สายการบิน
ดราก้อนแอร์อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางทาการเช็คบัตรโดยสารพร้อมส่งกระเป๋าสัมภาระตรงไปยังประเทศญี่ปุ่นผู้โดยสาร
ขึ้นไปยังชั้น 2 เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ

18.35 น.
เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง เที่ยวบินที่ KA - 233
22.20 น. ถึงสนามบิน
เชปแล็ปก็อก ฮ่องกง นาคณะพักผ่อน ณ ห้องพักผู้โดยสาร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.00 น.
เหิรฟ้าสู่ ”ประเทศญี่ปุ่น” โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX - 524
วันที่สอง

นาริตะ – พระราชอุทยานวังอิมพีเรียล – ชมซากุระ สวนอุเอโนะ –ศาลเจ้าเมจิ - วัดอาซากุซะ -ชินจูกุ

06.00 น. ถึงประเทศญี่ปุ่น
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ฝากตะวันออก
ชมภายนอก “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น
ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัย
สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกาแพงหินขนาดมหึมา และคูน้าสมัยเอ
เยี่ยม ชม สะพาน นิจูบาชิ สะพานซึ่งปรากฎในโปสการ์ดอันลื่อเลื่อง และสง่างามทอดข้ามคูน้ารอบเขต
พระราชฐานชั้นในและเป็นจุดนัดพบที่รู้จักกันดีสาหรับชาวญี่ปุ่นนาท่านเข้าชมสวนซากุระอันดับหนึ่งใน
โตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ ให้ทุกท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศ สบายๆ ภายใต้ร่มเงาของดอกซากุระที่ผลิ
บาน รอการมาเยือนของท่าน(การผลิบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าชินโตที่สาคัญของมหานคร
โตเกียวได้เคยถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมี
เอกลักษณ์เด่นคือซุ้มประตูที่ทาด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น
จากนั้น นาท่านสู่ วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดใน กรุงโตเกียว นมัสการพระพุทธรูปทองคาของ
เจ้าแม่กวนอิม ท่านจะได้เห็นโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร และมีร้านค้าที่ระลึกมากกว่า
200 ร้านให้ท่านเลือกซื้อ เลือกชม
จากนั้นนาท่านเดินทาง ไปยัง“ชินจูกุ”ย่านแห่งความทันสมัยอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบ
ยอดนิยม อีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้า อาทิ กล้อง, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, GAMES, เสื้อผ้า,
รองเท้า และเครื่องสาอาง เป็นต้น
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Shinjuku New City Hotel หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่สาม คามาคูระ–วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –ทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุคานิ-ทะเลสาบคาวาคูจิ จันทร์ที่ 08 เม.ย.56
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ นมัสการ หลวงพ่อโต ทาจากสัมฤทธิ์ที่พระชายาของจักรพรรดิ์คามาคู ระ
ได้จาลองแบบมาจากนาราและพระนางได้เดินทางรับการบริจาคทรัพย์จากประชาชนที่ศรัทธาในศาสนา
พุทธทั่วประเทศญี่ปุ่นถึง 2 ครั้งเนื่องจากถูกพายุพัดพังและถูกคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม จนวิหารพังยับเยิน แต่
มีปาฏิหาริย์กับองค์หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อยถึงต้องบูรณะเป็นครั้งที่ 2 ชาวญี่ปุ่นจึงมีความเชื่อใน
การบนบาน ขอให้ประสบความสาเร็จต่างๆ ไม่ว่าเรื่องการงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั่งขอลูก
สาหรับคู่สามี ภรรยาที่มีบุตรยากและภายในองค์พระสามารถเข้าและขึ้นภายในองค์พระสัมฤทธิ์ ได้ เพื่อดู
เนื้อ ภายในองค์พระ และชมสวนหลังวัด ชมความน่ารักของกระรอกที่อยู่ตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ค่ํา

วันที่สี่

นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ – อิสึ – ฮาโกเน่
เดินทางโดยรถโค้ช สู่ หุบเขาโอวาคุดานิที่ยังครุ-กรุ่นด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อ
น้าแร่กามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า หากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟองจะ
สามารถทาให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี นั่งเรือล่อง ทะเลสาบอาชิกับเรือแฟนตาซีโจรสลัด
ชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ เพื่อเข้าสู่ที่
พัก พร้อมชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้จากโรงแรม
ณ โรงแรม ROUTE-INN HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้
ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ําจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
โอชิโนะ ฮัคไค-ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – อิออนจัสโก้

จันทร์ที่ 08 เม.ย.56

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิที่ใช้เวลาอัน
ยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้าที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้าที่ใส
สะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้าจาก
ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วยนาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามี
สัดส่วนสวยงามที่สุดในโลกซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร ทะเลสาบคาวาคูจิ ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบอัน
สวยงามล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า
เที่ยง
รับประทานราเม็ง ที่ขึ้นชื่อในเรื่องเส้น และลิ้มรสน้าซุปที่รวบรวมร้านด้งของประเทศญี่ปุ่น
สูตรดั้งเดิม ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง แหล่งรวมราเม็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พร้อมสัมผัสต้นตารับ
การปรุงราเม็งในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน
จากนั้น นาคณะเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งใหญ่
อิออนจัสโก้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซื้อของฝาก และสินค้าอีก
มากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องสาอาง รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ
ค่ํา อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิในการเดินเที่ยวและช้อปปิ้ง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Narita Marroad Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า

วันที่ห้า

นาริตะ – ฮ่องกงฯ - เชียงใหม่

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นําคณะเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เตรียมตัวอําลาประเทศญี่ปุ่น
09.45 น. เหินฟ้าสู่
ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX - 509
13.25 น. เดินทางถึง
ฮ่องกง พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
15.35 น.
ลัดฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยที่ KA - 232
17.20 น.
คณะเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ

พุธที่ 10 เม.ย. 56

*************************************************************************************************************************
หมายเหตุ
: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
ร
าคาท่านละ 51,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
51,900 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ
41,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ร
าคาท่านละ 5,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่ารถ-รับส่ง นําเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชํานาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการยกเลิก
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 25,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- ถ้าหากยกเลิก 20 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจําท่านละ 5,000 บาท
- ถ้าหากยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือ
ให้กับท่านซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ( ขอสงวนสิทธิ์ตามแต่ละสายการบินนั้นๆ )
หมายเหตุ
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน **
** ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิด เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง **
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัท

** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
** ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง
** เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (กรณียื่นกรุ๊ป)
( ) หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า(หากมีเล่มเก่า กรุณานามาด้วยทุกเล่ม)
( ) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง , พื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือรูปตัดต่อ)
( ) สาเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / ( ) ใบหย่า (ถ้ามี)
( ) ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
( ) สาเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตน
( ) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา ทุกหน้า (ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปรับยอดบัญชีเดือนล่าสุด ไม่ใช่ย้อนหลัง 6 เดือน)
( ) ลูกจ้าง ... หนังสือรับรองการทางาน โดยระบุวันที่เริ่มทํางาน, ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
( ) เจ้าของกิจการ ... หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันที่เดินทาง
( ) นักเรียน / นักศึกษา ... หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ... ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 16 ปี
สามารถใช้บัตรประจาตัวนักเรียนได้
เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ
กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กที่เดินทางโดยลําพัง
( ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากพ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทาง (ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ากว่า 16 ปี)
กรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้โดย
( ) ญาติ .... หนังสือออกค่าใช้จ่าย/ ทะเบียนที่สามารถระบุได้ว่าเป็นญาติกันจริง พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) บุคคลอื่น .... หนังสือออกค่าใช้จ่ายพร้อมระบุความสัมพันธ์ พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) บริษัท .... จดหมายนาและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝากบริษัท
กรณีเป็นแม่บ้าน (สามีไม่ได้เดินทางด้วย)
( ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากสามี พร้อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือรับรองความเป็นภรรยา (ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ามี)
กรณีที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์
( ) ทาหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

***ยื่นวีซ่าโชว์ตัวจะต้องนําเอกสารตัวจริงทุกอย่างพร้อมสําเนา อย่างละ 1 ชุด ***
***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเขียนเครื่องหมาย  หน้าช่องเอกสารที่ท่านได้เตรียม***

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................................................



2. สถานภาพ โสด แต่งงานจดทะเบียน


แต่งงานไม่จดทะเบียน 
หย่า 
หม้าย

3. ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์บ้าน 
-
-
โทรศัพท์มือถือ 
-
-
4. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
5. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................
โทรศัพท์

-

-
หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) 

5. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
6. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายหรือไม่
ตั้งแต่วันที่


ไม่เคย 
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)

-

-
ถึงวันที่ 
-
-
รวม 
วัน

พี.ดี.เอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ทัวร์ ถ.พระปกเกล้า ตรงข้ามวัดช่างแต้ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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www.pdchiangmaitours.com
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