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รหัสโปรแกรม : 24700 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

โตเกยีวนกิโก ้ใบไมแ้ดงเหมอืนความรกั  
5 วนั 3 คนื บนิแอรเ์อเชยีX 

 

บนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. มบีรกิำรอำหำรรอ้นและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

เทีย่วเต็มทกุวนั ** อาหารครบทกุมือ้ พักออนเซ็น 1 คนื พักใจกลำง
โตเกยีว 1 คนื 

Free wifi on bus ** น ้ำดืม่บรกิำรบนรถวนัละ 1 ขวด 

ฟร!ี ประกนักำรเดนิทำงตำ่งประเทศ ครอบคลมุกำรรักษำโควดิ-19 
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วันที่เดินทาง ราคา ราคาไม่เอาตั๋ว พักเดี่ยว 

14 - 18 OCT 35,999.- 23,999.- 9,000.- 

21 - 25 OCT 
(วันปิยมหาราช( 

37,999.- 26,999.- 9,000.- 

 

วัน รายละเอียดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

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

2 สนามบินนาริตะ - พระพุทธรปูอุชิคุไดบุตสึ - สวนฮติาจ ิซไีซด์
พารค์ - เมืองมรดกโลกนิกโก้ 

-/L/D Kinugawa Onsen 
Hotel หรือเทียบเท่า 

3 นิกโก้ - น้า้ตกเคกอน - 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( 
***ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท้าวีซ่าVFS (1575 บาท( 
 

 

DAY1  กรงุเทพฯ 

 
 20.00  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดูแลอ้านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
 23.50  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ600 

>>>บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง<<< 
 

 

 

คณะทวัร์ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีบรษิทัจดัโปรแกรมโดยอา้งองิพยากรณ์ใบไมเ้ปลีย่นส ีอยา่งไรก็ตามการ

เปลีย่นสขีองใบไม ้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ เวลานัน้ 

ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ ท าใหก้ารพยากรณ์อาจคลาดเคลือ่นได ้
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DAY2  สนามบนินารติะ - พระพทุธรปูอชุิคไุดบุตส ึ(พระใหญ(่ - สวนฮิตาจ ิซไีซด ์ปารค์ - เมอืงมรดกโลกนกิโก ้

 
 08.00  เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง โปรดปรับ
เวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น( 
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และประกาศจากรัฐบาลญ่ีปุ่น(  
 

 
 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ พระพทุธรปูอชุิคไุดบทุส ึ (Ushiku Daibutsu( ในป ี ค.ศ. 1995 ได้รับการ
บันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สดุในโลก ส่วนสูงนั้น 120 
เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง 20 เมตร( พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ถ้า
เทียบระดับความยิง่ใหญ่นี้ พระพุทธรูปไดบุทสึที่จังหวัดนารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร( มีขนาดเพียงฝ่ามือไปเลย 
และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของ
รูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้ 

เกรด็ขอ้มลู: พระพุทธรูปอชุคิุไดบุทสึ ถูกสร้างขึ้น ในปีค.ศ. 1992 
บนพื้นที่บริสุทธิ์ของสุสานและปีต่อมาก็ถูกท้าให้เป็น
สวนสาธารณะกลุ่มนิกายที่พูดถึงนี้ก่อตั้งโดยพระสงฆ์ชินรัน 
(ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1173 – 1262( ที่เป็นกลุ่มนิกายมหายาน ในปี ค.ศ. 
1247ด้วยเหตุที่พระสงฆ์ชินรันมีความประสงค์จะต้ังแหล่ง
เผยแพร่ศาสนาในแถบคันโตที่จังหวัดอิบารากิ(Ibaraki(ท้าให้
ภายในตัวเมืองยังคงมีกลิ่นอายของวัดและเรื่องราวต่างๆที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสนาหลงเหลืออยู่มาก และอุชิคุ ก็เป็นหนึ่ง
ในหลายๆที่ที่ถูกยกตัวอย่างมาพูดถึงภายในองค์พระพุทธรูปนั้น
คุณสามารถพบกับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น การนั่ง
เขียนบทสวดมนต์ นิทรรศการจัดแสดงการสร้างพระพุทธรูปได
บุทสึมีส่วนจัดแสดงหัวนิ้วโป้งจ้าลองของพระพุทธรูปไดบุทสึ 
การทัศนาข้างในพระพุทธรูปไดบุทสึบริเวณพระอุระขององค์พระ
เป็นจุดชมวิวที่สูงจากพื้น 85 เมตร เมื่อลองมองไปบริเวณโดยรอบทั่วทุกทิศในวันที่มีอากาศแจ่มใส จะสามารถ
มองเห็นวิวสกายทรีและภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ในร้านของฝากที่บริเวณชั้น 4 ภายในองค์พระ พวง
กุญแจหรือคริสตัลพระไดบุทสึ ธูปหอมพระไดบุทสึ หรือสนิค้าของพระพุทธรูปไดบุทสึ สามารถหาซื้อได้แค่ที่นี่
เท่านั้น 

 รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

 

 

***ส ำคัญมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เข้ำ

ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 
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จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ Hitachi Seaside park เข้าเย่ียมชม ถ่ายรูปสวนดอกไม้สวยๆ  
เกรด็ขอ้มลู : Hitachi Seaside Park ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอ้าเภอฮิตาจินากะ จังหวัดอิบารากิ 
สวนแห่งนี้เคยเป็นสนามบินของกองทัพญ่ีปุ่น (ชื่อ Mitohigashi( ซึ่งหลังจากจบการท้าสงครามได้ถูกใช้เป็น
สถานที่ส้าหรับยิงระเบิดโดยฐานทัพสหรัฐ และเนื่องจากสถานที่ฝึกอยู่ใกล้บ้านคน รวมถึงมีอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การฝึกซ้อมยิงและโยนระเบิดผิดบ่อยครั้ง จนก่อให้เกิดการเจ็บหรือเสียชีวิต จึงท้าให้คนในท้องถิ่นประท้วง
เพื่อให้ได้สถานที่คืน หลังจากนั้นทางญ่ีปุ่นได้รับสถานที่คืนในเดือนมีนาคม ปี 1973 และด้วยเหตุผลที่ว่าคนใน
ท้องถิ่นต้องการสร้าง “สวนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ” จึงเกิดเป็น “Hitachi Seaside Park” จาก
สถานที่ที่เคยเป็นเป้าหมายส้าหรับการยิงปืนหรือโยนระเบิดจ้านวนนับไม่ถ้วน แต่ปัจจุบันกลายเป็นเนินเขาที่เต็ม
ไปด้วยดอกไม้ 
 สามารถชมดอกไม้สสีันสวยงามได้ตลอดทั้ง 4 ฤดูที่ประกอบไปด้วย 

● ดอก Nemophila Narcissus และ Tulip ในฤดูใบไม้ผลิ  
● ดอก Poppy และดอกกุหลาบในต้นฤดูร้อน  
● Kochia และ Cosmos ในฤดูใบไม้ร่วง  
● Ice Tulip ในฤดูหนาว  

อสิระเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่จังหวัดโทจกิ ิ สู่ที่พักทีเ่มอืงมรดกโลกนกิโก้ ความภาคภูมิใจของคนญ่ีปุ่น 

ตัง้อยูใ่นจงัหวัดโทจงิ ิ เปน็เมอืงทีม่คีวามสา้คญัทางประวัตศิาสตรข์องญ่ีปุน่ เพราะเปน็ทีต่ัง้ของสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญ่ีปุ่นถึง 3 แห่งคือ ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ ศาลเจ้าฟุราตะซัง และวัดรินโนจิ นอกยังเป็นเมอืง
ที่มีธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
ทิวทัศน์รอบๆระหว่างทางจะมีสีสันสวยงามมาก 



PJ001-NRT โตเกยีว นิกโก ้ใบไมแ้ดงเหมอืนความรกั  ตุลาคม 5วนั3คนื XJ ราคาเร ิม่ตน้ 35999 

 

   
 รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั Kinugawa Onsen Hotel หรอืเทียบเทา่ 
ดื่มด่้าไปกับวัฒนธรรมการแช่ออนเซน็ของคนญ่ีปุ่น  
คินกุาวะออนเซน็ มีคุณสมบัติเป็นออนเซ็นด่างสีใสและอ่อนโยนต่อผิว ท้าให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุก็
สามารถแช่ออนเซ็นได้อย่างสบายใจ  นอกจากนี้ เนือ่งจากออนเซ็นด่างมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายความ
เหนื่อยล้าและความเครียด จึงเหมาะกับการแช่เพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากการท่องเที่ยวระหว่างวัน 

DAY3    นกิโก ้-  น้า้ตกเคกอน ทะเลสาบชเูซ็นจ ิ- ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชก ุ- โตเกยีว 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ น้า้ตกเคกอน น้าท่านลงลิฟท์สู่จุดชมวิวน้้าตกเคกอน 
น้า้ตกเคกอน ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 น้้าตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น (อีกสองแห่งคือน้้าตกนาจิ 

จังหวัดวากายาม่า และน้้าตกฟุคุโรดะ จังหวัดอิบารากิ( น้้าตกเคกอนมีความสูง 97 เมตร  กว้าง 7 เมตร โดย
น้้าที่ท้าให้เกิดน้้าตกเคกอนนั้นไหลมาจากทะเลสาบชูเซ็นจิที่อยู่ใกล้ๆ กันนั่นเอง ในเดือนตุลาคมท่านจะได้ชม
เสน่ห์ของน้้าตกเคกอนผ่านบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี น้้าตกเคกอนเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่เป็น
ที่นิยมของคนญ่ีปุ่นและนักท่องเที่ยว 
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จากนั้นน้าท่านชม ทะเลสาบชเูซ็นจิ เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของนิกโก 
พื้นที่นี้อยู่สูงและมีทิวทัศน์ที่งดงามมาก ทะเลสาบแห่งนี้นี่จะตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต (Mount Nantai( 
คนที่มาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์สุดสดชื่นๆ พร้อมชมทะสาบงามๆ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการ
ระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ที่ผ่านมา ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคมจะสวยงามเป็นพิเศษด้วย
ทัศนียภาพของสีสันของต้นไม้และภูเขา ในช่วงฤดูร้อนก็มีอากาศที่เย็นสบายไม่ได้ร้อนเหมือนที่อื่นๆ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่สูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล  

 
 รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร 

ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชก ุ เป็นศาลเจ้าที่สักการะบูชาโทกุงาวะ อิเอยาสุ มีอายุกว่า 260 ปี ถกูสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ 
โดยมีเทพประจ้าศาลเจ้าคือ ท่านโทกุงาวะ อิเอยาสุ โชกุนคนแรกของรัฐบาลโชกุนโทกุงาวะ โชกุนอิเอยาสุได้
ทุ่มเทให้กับการพัฒนาประเทศญ่ีปุ่นสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ท่านเสียชีวิตลงเมื่ออายุ 75 ปี หลังจากผ่านงาน
พิธีศพตามแบบชินโตที่ภูเขาคุโน จังหวัดชิซูโอกะแล้ว ท่านก็ได้มาเป็นเทพบูชาประจ้าศาลเจ้านิกโก้แห่งนี้ อาคาร
ต่าง ๆ ของศาลเจ้าในปัจจุบัน ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่โดยโชกุนรุ่นที่สาม ท่านอิเอมิสึ อาคารในศาลเจ้ามี
ทั้งหมด 55 หลัง เช่น โยเมมง เป็นวิหารหลัก (สมบัติของชาติ( ได้มีการทุ่มเงินจ้านวนมหาศาล เพื่อจ้างช่างที่มี
ฝีมือมาก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างแต่ละแห่ง ได้รับการบริจาคน้้ามันเคลือบเงาและสี รวมไปถึงมีการแกะสลักตกแต่ง
เสาจ้านวนมาก อาคารถูกปรับปรุงใหม่ให้ดูสวยงาม หรูหราเป็นประกายเหมือนใหม่อย่างดีที่สุด ในเดือน
ธันวาคม ปี 1999 ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
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หลังจากชื่นชมความงดงามและคุณค่าทางศิลปะของศาลเจ้านิกโก้โทโชกุเรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่ 
กรุงโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น 
 
 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั Tokyo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY4    วดัอาซากสุะ - ชอ้ปปิ้งอะเมโยโกะ - ชอ้ปปิง้ชนิจกูุ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ วดัเซนโซจ ิ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ วัดอาซากสุะ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมาก
ที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะมถีนนนากามเิสะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านคา้
มากมาย โดยสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือ โคมสีแดงอันใหญ่ยักษ์ตรงประตูคามินาริมงจึงมีอีกชื่อ
เรียกว่า วัดโคมแดง ด้วยนั่นเอง 
วัดอาซากุสะขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดในเมืองโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 ตามต้านานเล่า
ว่าเมื่อประมาณ ปี 628 สองพี่น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมได้ที่แม่น้้าสุมิดะ (Sumida 
River( และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้้าเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหา
พวกเขาอยู่เสมอ จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ค้นพบ และกลายมา
เป็นวัดที่ฮอตฮอตอันดับหนึ่งของเมืองโตเกียวอย่างในปัจจุบันนี่เอง 

 
รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ อะเมโยโกะ หรือ อะเมยะ โยโกโช  นั้นเป็นตลาดซึ่งเป็นตรอกยาวประมาณ 500 เมตร 
ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟอุเอโนะ และ สถานีรถไฟโอคาชิมาชิ ภายในตลาดอะเมโยโกะมีทั้งร้านขายอาหารสด 
อาหารแห้ง ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ร้านขายเครื่องส้าอาง ของใช้ ร้านอาหาร ขนม และร้านค้าอีก
สารพัด รวมกันกว่า 400 ร้าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของถูกที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะช้อปปิ้งกันที่นี่หลัง
รับประทานอาหารเสร็จ  
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จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ชนิจกูุ ย่านช้อปปิ้ง ของกิน ที่เทีย่ว ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญ่ีปุ่น อิสระเดินช้

อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 
 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั Narita  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY5    โรงแรม - สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ 

 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ601 
>>>บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง<<< 

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทาง 

ตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศและเวลา 

ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ท ัง้น้ี บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของ
นกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
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หมายเหต ุ
1. ทัวร์นี้ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวรน์ีเ้ปน็ทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุว้ในรายการทัวร ์ ไม่วา่

บางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่
ว่าบางสว่นหรอืทั้งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางยกว่าที่ทางบริษัทก้าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



PJ001-NRT โตเกยีว นิกโก ้ใบไมแ้ดงเหมอืนความรกั  ตุลาคม 5วนั3คนื XJ ราคาเร ิม่ตน้ 35999 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค้าน้าหน้าชือ่ 
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช้าระเงินมัดจ้า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค้านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน 
การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค้านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 
ฯลฯ 

 

เอกสารสา้หรบัยืน่วซีา่ญี่ปุ่น 

1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน้ามาแสดงด้วย( 

2. ใบค้าร้องขอวีซ่า(ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจสถานทูตญ่ีปุ่นประจ้าประเทศไทย หรือรับได้ที่
ศูนย์ JVAC(  1 ชุด 

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวด้า ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่ง
ภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบค้าร้อง( 
1ใบ 

4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลง
ลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง(  1 ชุด 

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและส้าเนา 1 ชุด 
a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการท้างานจาก

หน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุต้าแหน่ง วันเริ่มท้างาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพัก
ร้อน( 

b. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ
ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 

c. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการ
เปน็นักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการท้างาน หรอืหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
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d. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ท้างาน ให้แสดงหนังสือรับรองการ
ท้างาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

6. (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่
สามารถแสดงหนังสือรับรองการท้างาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียน
การค้าได้ กรุณาท้าหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด( ฉบับจริง 1 ชุด 

7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจาก
เดินทางไปประเทศญ่ีปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยน
ชื่อตัว-สกุล ใบส้าคัญการสมรส ใบส้าคัญการหย่า ฉบับจริงและส้าเนา 1 ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ย่ืนค้าร้อง หรือผู้อุปการะ( ฉบับจริงและส้าเนา(ทุกหน้า( 1 ชุด 
(ใช้ส้าหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นส้าหรับผู้
ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถ
ตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการท้างาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่น
ส้าหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย( 

9. ก้าหนดการเดินทาง  
10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาด้าเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ

ที่นี่ (https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm( กรณีที่ให้ตัวแทนมา
ด้าเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอ้านาจด้วยตนเอง  

https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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