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รหัสโปรแกรม : 23738 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
เทีย่วเตม็ทกุวนั ** อาหารครบทกุมือ้ พักออนเซ็น 1 คืน พักใจกลางโตเกียว 1 คืน 

Free wifi on bus ** น้ำด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด 
ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 
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วันที่เดินทาง ราคา ราคาไม่เอาตั๋ว พักเด่ียว 

14 - 18 OCT 35,999.- 25,999.- 9,000.- 

21 - 25 OCT 
(วันปิยมหาราช) 

37,999.- 28,999.- 9,000.- 

 

วัน รายละเอียดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.00) -/-/- x 

2 สนามบินนาริตะ - พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ - สวนฮิตาจ ิซไีซดพ์ารค์ - 
เมืองมรดกโลกนิกโก้ 

-/L/D Kinugawa Onsen 
Hotel หรือเทียบเท่า 

3 นิกโก้ - น้ำตกเคกอน - ทะเลสาบชเูซน็จ ิ- ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชกุ - พักโตเกียว B/L/D Tokyo Hotel 
หรือเทียบเท่า 

4 วัดอาซากุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ B/L/D Narita Hotel 
หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

*ไม่มีราคาเด็ก  
**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกค้า) 
***ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการทำวีซ่าVFS (1557 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะทัวร์ชมใบไมเ้ปลีย่นสี 

บริษัทจัดโปรแกรมโดยอ้างอิงพยากรณ์ใบไม้เปลีย่นสี 

อย่างไรก็ตามการเปลีย่นสีของใบไม้  

ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น 

ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงได้เสมอ 

ท าให้การพยากรณ์อาจคลาดเคลือ่นได ้
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DAY1  กรงุเทพฯ 

 
20.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าท่ีดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.50 ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ600 

>>>บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง<<< 
 

DAY2  สนามบนินารติะ - พระพุทธรปูอชุคิไุดบตุส ึ(พระใหญ)่ - สวนฮติาจ ิซไีซด ์ปารค์ - เมอืงมรดกโลกนกิโก ้

 
08.00 เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง 
โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 
***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ  
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น)  
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระพทุธรูปอชุคิไุดบุทส ึ(Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 
ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 
เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) พระพุทธรูปปางยืนนี้ 
สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ถ้าเทียบระดับความยิ่งใหญ่นี้ 
พระพุทธรูปไดบุทสึที่จังหวัดนารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มีขนาดเพียงฝ่ามือไปเลย 
และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ 
ก็จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้ 
 
เกร็ดขอ้มลู : พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ถูกสร้างขึ้น ในปีค.ศ. 1992 
บนพ้ืนที่บริสุทธิ์ของสุสาน และปีต่อมาก็ถูกทำให้เป็นสวนสาธารณะ 
กลุ่มนิกายที่พูดถึงนี้ ก่อตั้งโดยพระสงฆ์ชินรัน (ตั้งแต่ปีค.ศ.1173 – 1262) 
ที่เป็นกลุ่มนิกายมหายาน ในปีค.ศ. 1247 ด้วยเหตุที่พระสงฆ์ชินรันมีความประสงค์ 
จะตั้งแหล่งเผยแพร่ศาสนาในแถบคันโตที่จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) 
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ทำให้ภายในตัวเมืองยังมีกลิ่นอายของวัดและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับศาสนาหลงเหลืออยู่มาก และอุชิคุ 
ก็เป็นหนึ่งในหลายๆที่ที่ถูกยกตัวอย่างมาพูดถึง 
ภายในองค์พระพุทธรูปนั้นคุณสามารถพบกับประสบการณ์ต่างๆมากมาย เช่น การนั่งเขียนบทสวดมนต์ 
นิทรรศการจัดแสดงการสร้างพระพุทธรูปไดบุทสึ มีส่วนจัดแสดงหัวนิ้วโป้งจำลองของพระพุทธรูปไดบุทสึ 
การทัศนาข้างในพระพุทธรูปไดบุทสึ บริเวณพระอุระขององค์พระเป็นจุดชมวิวที่สูงจากพื้น 85 เมตร 
เมื่อลองมองไปบริเวณโดยรอบทั่วทุกทิศ หากอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นวิวสกายทรีและภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย 
ยิ่งไปกว่านั้น ในร้านของฝากที่บริเวณชั้น 4 ภายในองค์พระ พวงกุญแจหรือคริสตัลพระไดบุทสึ ธูปหอมพระไดบุทสึ 
หรือสินค้าของพระพุทธรูปไดบุทสึนั้นสามารถหาซื้อได้แค่ที่นี่เท่านั้น 
 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Hitachi Seaside park เข้าเยี่ยมชม ถ่ายรูปคู่กับสวนดอกไม้สวยๆ  
เกร็ดข้อมูล : Hitachi Seaside Park ตั้งอยู่ที่ชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกอำเภอฮิตาจินากะ จังหวัดอิบารากิ
 สวนแห่งนี้เคยเป็นสนามบินของกองทัพญี่ปุ่น (ชื่อ Mitohigashi) 
ซึ่งหลังจากจบการทำสงครามได้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับยิงระเบิดโดยฐานทัพสหรัฐ 
และเนื่องจากสถานที่ฝึกอยู่ใกล้บ้านคน รวมถึงมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝึกซ้อมยิงและโยนระเบิดผิดบ่อยครั้ง 
จนก่อให้เกิดการเจ็บหรือเสียชีวิต จึงทำให้คนในท้องถิ่นประท้วงเพื่อให้ได้สถานที่คืน 
หลังจากนั้นทางญี่ปุ่นได้รับสถานที่คืนในเดือนมีนาคม ปี 1973 และด้วยเหตุผลที่ว่าคนในท้องถิ่นต้องการสร้าง 
“สวนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ” จึงเกิดเป็น “Hitachi Seaside Park” 
จากสถานท่ีที่เคยเป็นเป้าหมายสำหรับการยิงปืนหรือโยนระเบิดจำนวนนับไม่ถ้วน 
แต่ปัจจุบันกลายเป็นเนินเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้ 
 สามารถชมดอกไม้สีสันสวยงามได้ตลอดทั้ง 4 ฤดูที่ประกอบไปด้วย 
● ดอก Nemophila Narcissus และ Tulip ในฤดูใบไม้ผลิ  
● ดอก Poppy และดอกกุหลาบในต้นฤดูร้อน  
● Kochia และ Cosmos ในฤดูใบไม้ร่วง  
● Ice Tulip ในฤดูหนาว  
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อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จงัหวดัโทจกิ ิเข้าสู่ที่พักทีเ่มอืงมรดกโลกนิกโก้ ความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่น 
ตั้งอยู่ในจังหวัดโทจิงิ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น 
เพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นถึง 3 แห่งคือ ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ ศาลเจ้าฟุราตะซัง 
และวัดรินโนจิ นอกยังเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณกลางเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนพฤศจิกายน ทิวทัศน์รอบๆระหว่างทางจะมีสีสันสวยงามมาก 

   
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั Kinugawa Onsen Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นของคนญี่ปุ่น  
คินุกาวะออนเซ็น มีคุณสมบตัิเป็นออนเซ็นด่างสีใสและอ่อนโยนต่อผิว ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรอืผูสู้งอายุกส็ามารถแช่ได้อย่างสบายใจ  
นอกจากนี ้เนื่องจากออนเซ็นด่างมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและความเครียด 
จึงเหมาะกับการแช่เพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากการท่องเที่ยวระหว่างวัน 
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DAY3    นกิโก ้-  นำ้ตกเคกอน ทะเลสาบชูเซน็จ ิ- ศาลเจ้านกิโกโ้ทโชก ุ- โตเกยีว 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ น้ำตกเคกอน นำท่านลงลิฟท์สู่จุดชมวิวน้ำตกเคกอน 
น้ำตกเคกอน ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น 
(อีกสองแห่งคือน้ำตกนาจิของจังหวัดวากายาม่า และน้ำตกฟุคุโรดะของจังหวัดอิบารากิ) น้ำตกเคกอนมีความสูง 97 
เมตร  กว้าง 7 เมตร โดยน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกเคกอนนั้นไหลมาจากทะเลสาบชูเซ็นจิที่อยู่ใกล้ๆ กันนั่นเอง 
ในเดือนตุลาคมท่านจะได้ชมเสน่ห์ของน้ำตกเคกอนผ่านบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี 
น้ำตกเคกอนเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว 

 
จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบชเูซน็จิ เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่สูงที่สุดในญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของนิกโก 
พื้นท่ีนี้อยู่สูงและมีทิวทัศน์ที่งดงามมาก ทะเลสาบแห่งนี้นี่จะตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต(Mount Nantai) 
คนที่มาเท่ียวที่นี่นอกจากจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์สุดสดชื่นๆ พร้อมชมทะสาบงามๆ 
ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดเม่ือประมาณ 20,000 ที่ผ่านมา ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกลาง-
ปลายเดือนตุลาคมจะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพของสีสันของต้นไม้และภูเขา 
ในช่วงฤดูร้อนก็มีอากาศที่เย็นสบายไม่ได้ร้อนเหมือนที่อื่นๆ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  
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รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 
 
ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชกุ เป็นศาลเจ้าที่สักการะบูชาโทกุงาวะ อิเอยาสุ มีอายุกว่า 260 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ 
โดยมีเทพประจำศาลเจ้าคือ ท่านโทกุงาวะ อิเอยาสุ โชกุนคนแรกของรัฐบาลโชกุนโทกุงาวะ 
โชกุนอิเอยาสุได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ท่านเสียชีวิตลงเมื่ออายุ 75 ปี 
หลังจากผ่านงานพิธีศพตามแบบชินโตที่ภูเขาคุโน จังหวัดชิซูโอกะแล้ว 
ท่านก็ได้มาเป็นเทพบูชาประจำศาลเจ้านิกโก้แห่งนี้ อาคารต่าง ๆ ของศาลเจ้าในปัจจุบัน 
ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่โดยโชกุนรุ่นที่สาม ท่านอิเอมิสึ อาคารในศาลเจ้ามีทั้งหมด 55 หลัง เช่น โยเมมง 
เป็นวิหารหลัก (สมบัติของชาติ) ได้มีการทุ่มเงินจำนวนมหาศาล เพื่อจ้างช่างที่มีฝีมือมาก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างแต่ละแห่ง 
ได้รับการบริจาคน้ำมันเคลือบเงาและสี รวมไปถึงมีการแกะสลักตกแต่งเสาจำนวนมาก 
อาคารถูกปรับปรุงใหม่ให้ดูสวยงาม หรูหราเป็นประกายเหมือนใหม่อย่างดีที่สุด ในเดือนธันวาคม ปี 1999 
ก็ได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
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หลังจากชื่นชมความงดงามและคุณค่าทางศิลปะของศาลเจ้านิกโก้โทโชกุเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรงุโตเกยีว 
เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น 
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั Tokyo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY4    วัดอาซากสุะ - ชอ้ปปิง้อะเมโยโกะ - ชอ้ปปิง้ชนิจกูุ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ วดัเซนโซจ ิหรอืที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ วัดอาซากสุะ 
เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากท่ีสุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว  โดยจะมีถนนนากามิเสะ 
ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือ 
โคมสีแดงอันใหญ่ยักษ์ตรงประตูคามินาริมงจึงมีอีกชื่อเรียกว่า วัดโคมแดง ด้วยนั่นเอง 
 วัดอาซากุสะขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 
ตามตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณปี 628 สองพี่น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมได้ท่ีแม่น้ำสุมิดะ 
(Sumida River) และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้ำเท่าไหร่ก็ตาม 
รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ 
จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 
และกลายมาเป็นวัดที่ฮอตฮอตอันดับหนึ่งของเมืองโตเกียวอย่างในปัจจุบันน่ีเอง 

 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อะเมโยโกะ หรือ อะเมยะ โยโกโช  นั้นเป็นตลาดซึ่งเป็นตรอกยาวประมาณ 500 เมตร 
ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟอุเอโนะ และ สถานีรถไฟโอคาชิมาชิ ภายในตลาดอะเมโยโกะมีทั้งร้านขายอาหารสด 
อาหารแห้ง ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ร้านขายเครื่องสำอาง ของใช้ ร้านอาหาร ขนม และร้านค้าอีกสารพัด 
รวมกันกว่า 400 ร้าน 
เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของถูกที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะช้อปปิ้งกันที่นี่หลังรับประทานอาหารเสร็จ  
 



PJ001-NRT โตเกียว นกิโก้ ใบไม้แดงเหมือนความรัก  ตุลาคม 5วนั3คืน XJ ราคาเริ่มต้น 35999 

 

 
 
 
 
 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชินจกู ุย่านช้อปปิ้ง ของกิน ที่เที่ยว ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น 
อิสระเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั Narita  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY5    โรงแรม - สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
09.15  น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี XJ601 

>>>บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง<<< 
14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
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หมายเหต ุ
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวรน์ีเ้ปน็ทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์
ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ 
ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางยกว่าที่ทาง
บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน 
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น 

1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป 
หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย) 

2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ 
JVAC)  1 ชุด 

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพ้ืนหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย 
จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ 

4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง 
และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 
a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ 

ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานท่ีสังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน 
อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 

b. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 

c. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป 

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
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ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน 
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

d. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน 
หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

6. (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ 
หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด 

7. ผู้ท่ีเดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนช่ือตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-
สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น 
ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด 
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง 
ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป 
และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร 
ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) 

9. กำหนดการเดินทาง  
10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ 

(https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) 
กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนน้ัน ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง  

https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
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หากสนจองกรุณาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน  -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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