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

Free wifi on bus ** น้ำด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด 
ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 
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วันทีเ่ดนิทาง ราคา ราคาไมร่วมตัว๋ พกัเดีย่ว 

2 - 6 ธันวาคม *วันหยุด 37,999.- 25,999.- 9,000.- 

9 - 13 ธันวาคม *วันหยุด 37,999.- 25,999.- 9,000.- 

 16 - 20 ธันวาคม 35,999.- 23,999.- 9,000.- 

 23 - 27 ธันวาคม 43,999.- 29,999.- 12,000.- 

30  ธันวาคม - 3 มกราคม 
วันปีใหม่ 

49,999.- 35,999.- 12,000.- 

     6-10 มกราคม  2566 36,999.- 24,999.- 9,000.- 

13-17 มกราคม 2566 36,999.- 24,999.- 9,000.- 

20-24 มกราคม 2566 36,999.- 24,999.- 9,000.- 

27-31 มกราคม2566 36,999.- 24,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเด็ก  
**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกค้า) 
***ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการทำวีซ่าVFS (1575 บาท) 

วัน รายละเอยีดการเดนิทาง อาหาร โรงแรม 

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

2 นาริตะ - วัดนาริตะซัน - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด  - Gotemba outlet  -/L/D Fuji Onsen 
Hotel  

หรือเทียบเท่า 

3 ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เล่นสกีที่ฟูจิเทนสกีรีสอร์ต -
หมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะซาโตะ - เจดีย์แดงชูเรโตะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ 

B/L/- Tokyo Hotel  
หรือเทียบเท่า 

4 วัดอาซากุสะ - ชมแม่น้ำสุมิดะ - ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ - โอไดบะ B/L/- Narita Hotel 
หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

 



PJ003-NRT โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ  หน้าหนาวนี้ต้องได้เที่ยว ธันวาคม 5วัน3คืน XJ เริ่มต้น 35,999.- 

DAY1  กรุงเทพฯ 

20.00  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ เจา้หนา้ที่ดแูลอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50  ออกเดินทางโดยสายการบิน Airasia X เที่ยวบินที่ XJ600 

>>บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง<< 

DAY2  นาริตะ - วัดนาริตะซัน ถนนปลาไหลนาริตะโอโมเตซันโดะ - ฮาโกเน่ - 

ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ  - Gotemba outlet - พักโรงแรมออนเซ็น 

 

08.00 เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

โปรดปรบัเวลาในนาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน) 

ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง (ขึน้อยู่กบัสถานการณ ์ณ เวลานัน้และประกาศจากรฐับาลญ่ีปุ่ น) 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตัง้อยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัด

ชิบะที่วัดแห่งนีม้ีรูปเคารพขององคฟ์ุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า "นาริตะฟุโด"

ประดิษฐานเป็นองคพ์ระประธานถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคญัที่เป็นศนูยก์ลางความศรทัธาต่อองคฟ์ุโด

เมียวโอนอกจากจะมีผูค้นที่ศรทัธาหลั่งไหลเขา้มาขอพรในช่วง3วนัแรกในช่วงปีใหม่กว่า3ลา้นคนวดันีย้งัเป็นที่

รูจ้ักเนื่องจากมีนักซูโม่มืออาชีพและดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงจ านวนมากเดินทางมาร่วมพิธีโปรยถั่วใน

เทศกาลเซ็ตสึบุน (วนัเริ่มตน้ฤดใูบไมผ้ลิของญ่ีปุ่ น) ในเดือนกุมภาพนัธ ์ทางวดัมีความสมัพนัธท์ี่แน่นแฟ้นกบั

ตระกลูอิจิคาวะ ซึ่งเป็นตระกลูที่มีชื่อเสียงดา้นการแสดงละครคาบูกิมาอย่างยาวนาน ภายใตช้ื่อคณะ นารติะ

ยะ อิจิคาวะ ดันจูโร่ (NARITAYA Ichikawa Danjuro) โดยชื่อ "นาริตะยะ" นั้นก็มาจากค าว่า "นาริตะซัน" 

นั่นเอง 

 

 
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศ 

หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 
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นาริตะโอโมเตซันโดะ คือถนนชอ้ปป้ิงสวยงามที่น าไปสู่วัดนาริตะซังชินโชจิ ถนนเสน้นีเ้หมาะ

ส าหรบัเดินเลน่และซือ้ของทานเล่นและของที่ระลึกพืน้เมืองก่อนเขา้ชมวดั หรือทานอาหารในรา้นจ านวนมาก

ที่ขายปลาไหลสดๆ ย่างบารบ์ีคิวแสนอรอ่ย 

  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ทะเลสาบอาชิ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

 รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 40 

นาที)  ทะเลสาบอาชิโนโกะนั้นเกิดขึ ้นหลังจากการประทุของภูเขาไฟฮาโกเน่  เมื่อ 3,000 ปีก่อน 

ที่นี่ท่านจะไดล้อ่งเรือรบัลมเย็นๆในวนัที่อากาศดีจะมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจูิเป็นภาพที่สวยงามเกินบรรยาย 

 
น าท่านเดินทางสู ่Gotemba premium outlet เอา้ทเ์ลตแห่งนีจ้ะมีบรรยากาศแบบ     เอาตด์อร ์ภายในมี

รา้นคา้กว่า 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถึงชิงชา้สวรรคท์ี่สงู 50 เมตรที่ท าใหเ้ราสามารถชมวิวมมุสงูกนัได้

แบบเพลินๆ จรงิๆแมจ้ะบอกว่าพอจะมีสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นแต่ที่นี่ส่วนมากจะเนน้ไปที่แบรนดต่์างประเทศ

มากกว่า โดยรา้นคา้ต่างๆ ลว้นเป็นของพรีเมี่ยมแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชั่น อปุกรณ์

กีฬา เครื่องใชใ้นครวัเรือน และสินคา้อิเลกทรอนิกส ์แบรนดก์็จะมีทัง้ Abercrombie & Fitch ,Adidas, 
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Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, 

Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade 

New York, Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint 

Laurent และอื่นๆอีกมากมาย 

 
 

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูขาปูยักษ ์

 

ทีพั่ก Fuji Onsen Hotel หรือเทยีบเท่า 

ด่ืมด ่าไปกบัวฒันธรรมการแช่ออนเซ็นของคนญ่ีปุ่ น  
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DAY3 ช้ัน 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) – เล่นสกีทีฟู่จิเทน สกีรีสอรต์ - 

หมู่บ้านโบราณไซโกะอิยาชิโนซาโตะ - เจดียแ์ดงชูเรโตะ - ช้อปป้ิงชินจูกุ 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ภเูขาไฟฟจูิชัน้ที่ 5 หรือ Mt. Fuji 5th Station เป็นทัง้จดุชมวิวยอดนิยมส าหรบันกัท่องเที่ยวและ

จดุเริ่มตน้ในการเดินเทา้ขึน้ไปสูย่อดภเูขาไฟฟจูิส  าหรบับรรดานกัปีนเขา ตัง้อยู่ที่จงัหวดัยามานาชิ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ภเูขาไฟฟจูิถกูแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ 10 ระดบัตามเสน้ทางในการปีนขึน้ไปสูย่อดเขา เนื่องจาก

ระบบการคมนาคมที่ถกูพฒันาขึน้เรื่อยๆ จึงท าใหใ้นปัจจุบนัรถบสัสามารถวิ่งขึน้มาไดถ้ึงบรเิวณชัน้ที่ 5 สง่ผล

ใหส้ถานีนีไ้ม่ไดเ้ป็นเพียงแค่สถานที่ส  าหรบันกัปีนเขาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ที่นี่ยงัไดร้บัความนิยมอย่าง

มากในหมู่ นกัท่องเที่ยวท่ีตอ้งการขึน้มาชมภเูขาไฟฟจูิอย่างใกลช้ิดเต็มตา รวมถึงยงัสามารถมองเห็นวิวของ

ทะเลสาบทัง้ 5 แห่งที่รายลอ้มอยู่ไดอี้กดว้ย ที่นี่ท่านสามารถเดินขึน้ไปสกัการะ ศาลเจา้โคมิทาเกะ 

(Komitake Shrine)  ศาลเจา้เก่าแก่ซึ่งสรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 937 โดยเชื่อกนัว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจา้ที่ดแูล

ภเูขาไฟฟจูิ และยงัคอยดแูลบรรดานกัปีนเขา จึงถือเป็นศาลเจา้หนึ่งที่ไดร้บัความเคารพอย่างมากในหมู่นกั

ปีนเขา ซึ่งจะแวะเวียนกนัมาท าความเคารพศาลเจา้แห่งนีท้กุครัง้ก่อนที่จะเดินทางขึน้สูย่อดเขา (ขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ หากทางขึน้ปิด บรษิัทจะน าท่านไปที่หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไคแทน)  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ Fujiten Snow 

resort สกีรีสอรต์ทางตอนเหนือของภเูขาไฟฟจูิ เป็นท าเลที่เยี่ยมสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิเป็นฉากหลงัและ

ทะเลสาบคาวากจุิอยู่เบือ้งล่าง คณุสามารถเลน่สกี สโนวบ์อรด์ ลากเลื่อนและเลน่หิมะไดท้ี่นี่ จดุสนใจของ 

Fujiten Snow Resort ก็คือภูเขาฟจูิที่สวยงามที่คณุสามารถชมไดใ้นขณะที่ท ากิจกรรมท่ามกลางหิมะ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภเูขาไฟฟจูิที่มองเห็นจากระเบียงบา้นชัน้ 2F ของ Center House และ  ภเูขาไฟฟจูิที่
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มองเห็นจากดา้นบนสดุของทางลาดลงเนินนัน้ดทูรงพลงัและความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

(ไม่รวมค่าเช่าชดุและอปุกรณส์ าหรบัเลน่สกี) 

 

หากลานสกีฟจูิเทนมีปรมิาณหิมะไม่เพียงพอ บรษิัทจะพาท่านไปที่ลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti 

(Snow Town Yeti) แทน 

รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภัณฑห์มู่บ้านอิยาชิ โนซาโตะ เน็นบะ หนึ่งในหมู่บา้นโบราณที่มี

ทิวทศันง์ดงามที่สดุ ที่นี่เคยเป็นหมู่บา้นของชาวไรช่าวนา แต่เมื่อปีค.ศ 1966 เกิดพายุไตฝุ้่ นขึน้ท าใหเ้กิด

โศกนาฏกรรมขึน้ ดินถลม่ทบัถมหมู่บา้น ผูค้นลม้หายตายจาก แลว้ก็ถกูทิง้รา้งนานถึง 40 ปี  และเมื่อปี 2006 

หมู่บา้นนีไ้ดร้บัการบรูณะซ่อมแซ่มขึน้มาใหม่ สรา้งบา้นเลียนแบบเดิม ประมาณ 20 หลงัคาเรือน ปัจจุบนัไม่มี 

ผูอ้ยู่อาศยั และใชเ้ป็นพิพิธภณัฑแ์ละบา้นส าหรบัเรียนรูแ้ทน เปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมและใชเ้วลาเรียนรูส้ิ่งที่

สนใจเช่น การป้ันเซรามิก การท ากระดาษ เปิดเป็นรา้นคา้งานฝีมือ รา้นอาหาร พิพิธภณัฑแ์ละรา้นคา้ของที่

ระลกึ นกัท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บา้นแห่งนีจ้ะไดช้มทัง้ความงามของภเูขาไฟฟจูิไปพรอ้มกบัสถาปัตยกรรม

โบราณของตวัอาคาร ในวนัที่อากาศดีจะมองเห็นภเูขาไฟ ฟจูิไดจ้ากที่นี่
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น าท่านเดินทางสู ่สวนสาธารณะอาราคุรายามะเซ็นเก็น ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ เจดียช์ูเรโตะ เจดีย ์5 

ชัน้ เจดียช์เูรโตะนบัเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจา้อาราครุะเซนเงน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่งสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1963 ในฐานะอนสุรณส์ถานแห่งสนัติภาพ โดยตวัศาลเจา้

นัน้ตัง้อยู่ที่ทางขึน้เนินเขาขนาดย่อม สว่นตวัเจดีย ์5 ชัน้นัน้ 

นกัท่องเที่ยวจะตอ้งเดินขึน้บนัไดไปอีก 400 ขัน้ และตอ้งเดินต่อ

เล็กนอ้ยจึงจะถึงจดุถ่ายรูปยอดนิยม เดินทางสู ่กรุงโตเกียว 

เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิง ของกิน ที่เที่ยว ที่

มีชื่อเสียงมากของญ่ีปุ่ น อิสระเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

 อิสระรับประทานอาหารเย็น   

ทีพั่ก Tokyo Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

DAY4    วัดอาซากุสะ - ชมแม่น ้าสุมดิะ - ช้อปป้ิงอะเมโยโกะ - โอไดบะ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือที่คนไทยรูจ้กักนัในชื่อ วัดอาซากุสะ เป็นหนึ่งในวดัที่เก่าแก่และ

เป็นที่นิยมมากที่สดุวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว  โดยจะมีถนนนากามิเสะ ที่เป็นถนนยาวเขา้สู่พืน้ที่ภายในวัดที่

จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย โดยสญัลกัษณท์ี่โดดเด่นของวดัแห่งนีก้็คือ โคมสีแดงอนัใหญ่ยกัษ์ตรงประตูคา

มินารมิงจึงมีอีกชื่อเรียกว่า วดัโคมแดง ดว้ยนั่นเอง วดัอาซากสุะขึน้ชื่อว่าเก่าแก่มากที่สดุของเมืองโตเกียว ถกู

สรา้งขึน้เสรจ็เมื่อประมาณปี     ค.ศ. 645 ตามต านานเลา่ว่าเมื่อประมาณปี 628 สองพี่นอ้งไดอ้อกเรือไปตก 
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ปลา และตกรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมไดท้ี่แม่น า้สมุิดะ (Sumida River) และแมว้่าพวกเขาจะพยายามทิง้รูปป้ัน

กลบัลงสูแ่ม่น า้เท่าไหร่ก็ตาม รูปป้ันเจา้แม่กวนอิมก็จะกลบัมาหาพวกเขาอยู่เสมอ จึงไดม้ีการสรา้งวดันีข้ึน้

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปป้ันเจา้แม่กวนอิม และกลายมาเป็นวดัที่ฮอตฮอตอนัดบัหนึ่งของเมืองโตเกียว

อย่างในปัจจบุนันี่เอง 

ไม่ไกลจากวดัอาซากสุะ ท่านสามารถเดินเลน่ชมวิวบรเิวณรมิแม่น ้าสุมิดะ 

 รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร 

ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko market) เป็นแหลง่ชอปป้ิงในย่าน Ueno (อเูอโนะ) ที่ละลายทรพัย์

นกัท่องเที่ยวไดดี้ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ รา้นเครื่องส าอาง ขนม อาหารแหง้ ของสด 

อาหารทะเล ฯลฯ ลกัษณะรา้นในตลาด Ameyoko จะเป็นตกึแถวสองขา้งทางเดิน ขนานคู่ไปกบัรางรถไฟ JR 

สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 500 เมตร รวมรา้นคา้กว่า 400 รา้น สิทธิพิเศษของนกัท่องเที่ยวที่มา

ซือ้ของ ที่มาของชื่อตลาด Ameyoko มาจากค าว่า Ameya +Yokocho ค าว่า Ame หมายถึง American 

เนื่องจากบรเิวณนีเ้คยมีสินคา้ของอเมรกิามาขายในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 หรืออีกความหมายหนึ่ง Ame 

แปลว่า  ขนมหวานซึ่งมีขายมากในย่านนี ้รา้นที่คนไทยนิยมไปช๊อปป้ิงก็มีรา้นรองเทา้ ABC Mart กบัรา้นขาย

เป ้anello ชื่อรา้น Magazines, รา้นเครปชื่อดงั Marion Crepes เจา้เดียวกบัที่ฮาราจูก ุ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ Odaiba แหลง่ชอปป้ิงและความบนัเทิงของโตเกียว ถา้ดจูากแผน

ที่แลว้ Odaiba มีสภาพเป็นเกาะอยู่ที่อ่าวโตเกียว ในสมยัเอโดะ ค.ศ. 1603-1868 เกาะ Odaiba ไดถ้กูสรา้ง

ขึน้เพื่อเป็นปอ้มปราการ (ค าว่า daiba แปลว่าป้อมปราการ) ป้องกนัการรุกรานของขา้ศกึ ต่อมาอีก 100 กว่า

ปี เกาะ Odaiba ไดถ้กูถมเพิ่มเพื่อใชป้ระโยชนเ์ป็นที่อยู่อาศยั ตกึ ส านกังาน และ ท่าเรือ การถมทะเลในตอน

นัน้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการก่อสรา้งมาก ในปี   ค.ศ.1990 มีโรงแรม และศนูยก์ารคา้มาเปิดที่ Odaiba 

และเริ่มมีสิ่งก่อสรา้งใหม่ๆ เกิดขึน้เช่นตกึ Fuji TV Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight 

ตอนนี ้Odaiba เป็นเมืองใหม่ของโตเกียว มีผงัเมืองสวยงาม ตกึรูปทรงแปลกตา รถไม่เยอะเหมือนโตเกียว  

 อิสระรับประทานอาหารเย็น  

ทีพั่ก  Narita Hotel หรือเทยีบเท่า 
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DAY5    โรงแรม - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 09.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินนารติะ โดยสายการบิน Airasia X เที่ยวบินที่ XJ601 

>>บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง<< 

 14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง 
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา  

ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บรษิัทจะคำนึงถึง 

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
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หมายเหตุ 

 1. ทวัรน์ีส้  าหรบัผูม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้  

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรือไม่ใชบ้รกิารตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่า

บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษิัทจะไม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
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 3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเที่ยวรว่มเดินทาง      นอ้ยกว่า 30 

ท่าน โดยจะแจง้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดี

ที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเที่ยวรว่มเดินทางยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้

ทางเรายินดีที่จะใหบ้รกิารต่อไป  

4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อนามสกลุ 

ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบินในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

มิไดส้ง่หนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบรษิัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมูิอากาศและเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้ บรษิัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 6. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของ

นกัท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั 

อบุติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบิน การเปลี่ยนแปลง

ตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตสุดุวิสยัอ่ืน  

7. อตัราค่าบรกิารนีค้  านวณขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดงันัน้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีเชือ้เพลิงค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
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เอกสารส าหรับย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่ น 

1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทบัมากกว่า 2 หน้าข้ึนไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)  

2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)  1 ชุด  

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มกีารแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 

เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1 ใบ  

4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  1 ชุด  

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด  

                a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตรา

เงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)  

                b. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้นำแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์  

                c. ในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการ

ทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ  

                d. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ

ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

 6. (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไมม่ีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด  

7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการ

เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา     1 ชุด  

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผูย้ื่นเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

มหาวิทยาลัย เป็นตน้ ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตัง้แต่ 2 หมื่นบาทข้ึนไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้

รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)  

9. กำหนดการเดินทาง  

10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่ (https://www.th.emb-

japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยืน่จะต้องเขียนหนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง 

 

 



PJ003-NRT โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ  หน้าหนาวนี้ต้องได้เที่ยว ธันวาคม 5วัน3คืน XJ เริ่มต้น 35,999.- 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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