
 

 

บนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ์ น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. มบีรกิำรอำหำรรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

เท่ียวเตม็ทุกวนั ** อาหารครบทุกมือ้ พกัออนเซ็น 1 คนื พกัใจกลำงโตเกยีว 1 คนื 

Free wifi on bus ** น ้ำดื่มบรกิำรบนรถวนัละ 1 ขวด 

ฟร!ี ประกนักำรเดนิทำงต่ำงประเทศ ครอบคลุมกำรรกัษำโควดิ-19 

วนัทีเ่ดนิทำง รำคำ รำคำไม่เอำตัว๋ พกัเดีย่ว 

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

21 - 25 OCT 
(วนัปิยมหำรำช) 

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

 



 

วนั รายละเอยีดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนามบินสวุรรณภมูิ (นดัเวลา 21.00) -/-/- x 

2 สนามบินนาริตะ - พระพทุธรูปอชุิคไุดบตุส ึ- สวนฮิตาจิ ซไีซดพ์ารค์ - เมืองมรดกโลกนิกโก ้ -/L/D Kinugawa Onsen Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3 นิกโก ้- น ้าตกเคกอน - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ - พกัโตเกยีว B/L/D Tokyo Hotel 
หรือเทียบเท่า 

4 วดัอาซากสุะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ- นาริตะ B/L/D Narita Hotel 
หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

*ไม่มรีำคำเดก็  

**รำคำดงักล่ำวไม่รวมค่ำทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,200 บำทต่อท่ำน (ลูกคำ้) 

***ไม่รวมค่ำวซี่ำและค่ำบรกิำรท ำวซี่ำVFS (1557 บำท) 

 

DAY1  กรงุเทพฯ 

 

20.00 คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิเจำ้หน้ำทีดู่แลอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 

23.50 ออกเดนิทำงโดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ600 

>>>บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง<<< 

 

DAY2  สนามบินนาริตะ - พระพทุธรปูอชิุคไุดบุตสึ (พระใหญ่) - สวนฮิตาจิ ซีไซด์ ปารค์ - เมอืงมรดกโลกนิกโก้ 

 

08.00 เดนิทำงถงึสนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

โปรดปรบัเวลำในนำฬกิำของท่ำนใหเ้ป็นเวลำทอ้งถิน่) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

ผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง (ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ ณ เวลำนัน้ และประกำศจำกรฐับำลญี่ปุ่ น)  

 

 
 

คณะทวัรช์มใบไม้เปล่ียนสี บริษทัจดัโปรแกรมโดยอ้างอิงพยากรณ์ใบไมเ้ปล่ียนสี 

อย่างไรกต็ามการเปล่ียนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ณ เวลานัน้ 

ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้เสมอ ท าให้การพยากรณ์อาจคลาดเคล่ือนได้ 



 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระพทุธรปูอชิุคไุดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ไดร้บักำรบนัทกึจำกกนิเนสบุ๊คว่ำ 

เป็นรปูปัน้พระพุทธรปูปำงยนื ทีห่ล่อจำกทองสมัฤทธิท์ีส่งูทีสุ่ดในโลก สว่นสงูนัน้ 120 เมตร 

(ส่วนของรปูปัน้สงู 100 เมตร ส่วนฐำนสงู20เมตร) พระพุทธรปูปำงยนืนี้ สงูเป็นอนัดบั 3 

ของโลก ถำ้เทยีบระดบัควำมยิง่ใหญ่นี้ พระพุทธรปูไดบุทสทึีจ่งัหวดันำรำ (ส่วนสงู 14.98 

เมตร) มขีนำดเพยีงฝ่ำมอืไปเลย และเมื่อเขำ้ไปดูใกล้ๆ  

กจ็ะรูส้กึไดถ้งึควำมยิง่ใหญ่ทีท่รงพลงัของรปูปัน้พระพุทธรปูปำงยนืนี้ 

 

เกรด็ข้อมูล : พระพุทธรปูอุชคิไุดบุทส ึถูกสรำ้งขึน้ ในปีค.ศ. 1992 

บนพืน้ทีบ่รสิุทธิข์องสุสำน และปีตอ่มำกถ็ูกท ำใหเ้ป็นสวนสำธำรณะ กลุ่มนกิำยทีพ่ดูถงึนี้ 

ก่อตัง้โดยพระสงฆช์นิรนั (ตัง้แต่ปีค.ศ.1173 – 1262) ทีเ่ป็นกลุ่มนิกำยมหำยำน 

ในปีค.ศ. 1247 ดว้ยเหตุทีพ่ระสงฆช์นิรนัมคีวำมประสงค์ 

จะตัง้แหล่งเผยแพรศ่ำสนำในแถบคนัโตทีจ่งัหวดัอบิำรำก ิ(Ibaraki) 

ท ำใหภ้ำยในตวัเมอืงยงัมกีลิน่อำยของวดัและเรื่องรำวต่ำงๆเกีย่วกบัศำสนำหลงเหลอือยู่มำก 

และอชุคิุ กเ็ป็นหนึ่งในหลำยๆทีท่ีถู่กยกตวัอย่ำงมำพดูถงึ 

ภำยในองคพ์ระพุทธรปูนัน้คุณสำมำรถพบกบัประสบกำรณ์ต่ำงๆมำกมำย เช่น 

กำรนัง่เขยีนบทสวดมนต์ นิทรรศกำรจดัแสดงกำรสรำ้งพระพุทธรปูไดบุทส ึ

มสี่วนจดัแสดงหวันิ้วโป้งจ ำลองของพระพุทธรปูไดบุทส ึกำรทศันำขำ้งในพระพุทธรปูไดบุทส ึ

บรเิวณพระอุระขององคพ์ระเป็นจุดชมววิทีส่งูจำกพืน้ 85 เมตร 

เมื่อลองมองไปบรเิวณโดยรอบทัว่ทุกทศิ หำกอำกำศแจ่มใส จะสำมำรถมองเหน็ววิสกำยทรแีละภูเขำไฟฟูจไิดอ้กีดว้ย ยิง่ไปกว่ำนัน้ 

ในรำ้นของฝำกทีบ่รเิวณชัน้ 4 ภำยในองคพ์ระ พวงกุญแจหรอืครสิตลัพระไดบุทส ึธูปหอมพระไดบุทส ึ

หรอืสนิคำ้ของพระพุทธรปูไดบุทสนึัน้สำมำรถหำซื้อไดแ้ค่ทีน่ี่เท่ำนัน้ 

 

รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ Hitachi Seaside park เขำ้เยีย่มชม ถ่ำยรปูคู่กบัสวนดอกไมส้วยๆ  

เกรด็ขอ้มลู : Hitachi Seaside Park ตัง้อยู่ทีช่ำยฝัง่มหำสมุทรแปซฟิิกอ ำเภอฮติำจนิำกะ จงัหวดัอบิำรำกิ

 สวนแห่งนี้เคยเป็นสนำมบนิของกองทพัญี่ปุ่ น (ชื่อ Mitohigashi) 

ซึง่หลงัจำกจบกำรท ำสงครำมไดถู้กใชเ้ป็นสถำนทีส่ ำหรบัยงิระเบดิโดยฐำนทพัสหรฐั และเนื่องจำกสถำนทีฝึ่กอยู่ใกลบ้ำ้นคน 

รวมถงึมอีุบตัเิหตุทีเ่กดิจำกกำรฝึกซอ้มยงิและโยนระเบดิผดิบ่อยครัง้ จนกอ่ใหเ้กดิกำรเจบ็หรอืเสยีชวีติ 

จงึท ำใหค้นในทอ้งถิน่ประทว้งเพื่อใหไ้ดส้ถำนทีค่นื หลงัจำกนัน้ทำงญี่ปุ่ นไดร้บัสถำนทีค่นืในเดอืนมนีำคม ปี 1973 

และดว้ยเหตผุลทีว่่ำคนในทอ้งถิน่ตอ้งกำรสรำ้ง “สวนเพื่อเป็นสญัลกัษณ์แห่งสนัตภิำพ” จงึเกดิเป็น “Hitachi Seaside Park” 

จำกสถำนทีท่ีเ่คยเป็นเป้ำหมำยส ำหรบักำรยงิปืนหรอืโยนระเบดิจ ำนวนนับไม่ถว้น แต่ปัจจุบนักลำยเป็นเนินเขำทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไม ้

 สำมำรถชมดอกไมส้สีนัสวยงำมไดต้ลอดทัง้ 4 ฤดูทีป่ระกอบไปดว้ย 

● ดอก Nemophila Narcissus และ Tulip ในฤดูใบไมผ้ล ิ 

● ดอก Poppy และดอกกหุลำบในตน้ฤดูรอ้น  

● Kochia และ Cosmos ในฤดูใบไมร้่วง  

● Ice Tulip ในฤดูหนำว  



 

อสิระเดนิเล่นถ่ำยรปูตำมอธัยำศยั 

 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่จงัหวดัโทจิกิ เขำ้สู่ทีพ่กัทีเ่มืองมรดกโลกนิกโก้ ควำมภำคภูมใิจของคนญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในจงัหวดัโทจงิ ิ

เป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรข์องญี่ปุ่ น เพรำะเป็นทีต่ ัง้ของสถำนทีศ่กัดิส์ทิธิข์องประเทศญี่ปุ่ นถงึ 3 แห่งคอื 

ศำลเจำ้นิกโกโ้ทโชกุ ศำลเจำ้ฟุรำตะซงั และวดัรนิโนจ ินอกยงัเป็นเมอืงทีม่ธีรรมชำตอินังดงำม โดยเฉพำะในฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ี

ประมำณกลำงเดอืนตุลำคม ถงึเดอืนพฤศจกิำยน ทวิทศัน์รอบๆระหว่ำงทำงจะมสีสีนัสวยงำมมำก 

   
 

รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

ท่ีพกั Kinugawa Onsen Hotel หรือเทียบเท่า 

ดื่มด ่ำไปกบัวฒันธรรมกำรแช่ออนเซน็ของคนญี่ปุ่ น  



 

คนุิกำวะออนเซน็ มคีุณสมบตัเิป็นออนเซน็ด่ำงสใีสและออ่นโยนต่อผวิ ท ำใหไ้ม่ว่ำจะเป็นเดก็หรอืผูส้งูอำยุกส็ำมำรถแชไ่ดอ้ย่ำงสบำยใจ  

นอกจำกนี้ เนื่องจำกออนเซน็ด่ำงมสีรรพคุณชว่ยผอ่นคลำยควำมเหนื่อยลำ้และควำมเครยีด 

จงึเหมำะกบักำรแช่เพื่อคลำยควำมเหนื่อยลำ้จำกกำรท่องเทีย่วระหว่ำงวนั 

 

DAY3    นิกโก้ -  น ้าตกเคกอน ทะเลสาบชูเซน็จิ - ศาลเจ้านิกโก้โทโชก ุ- โตเกียว 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

ออกเดนิทำงสู่ น ้าตกเคกอน น ำท่ำนลงลฟิทส์ู่จุดชมววิน ้ำตกเคกอน 

น ้าตกเคกอน ไดร้บักำรจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 3 น ้ำตกทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น (อกีสองแห่งคอืน ้ำตกนำจขิองจงัหวดัวำกำยำม่ำ 

และน ้ำตกฟุคุโรดะของจงัหวดัอบิำรำก)ิ น ้ำตกเคกอนมคีวำมสงู 97 เมตร  กวำ้ง 7 เมตร 

โดยน ้ำทีท่ ำใหเ้กดิน ้ำตกเคกอนนัน้ไหลมำจำกทะเลสำบชูเซน็จทิีอ่ยู่ใกล้ๆ  กนันัน่เอง 

ในเดอืนตุลำคมท่ำนจะไดช้มเสน่หข์องน ้ำตกเคกอนผ่ำนบรรยำกำศของใบไมเ้ปลีย่นส ี

น ้ำตกเคกอนเป็นอกีหนึ่งจุดชมววิใบไมเ้ปลีย่นสทีีเ่ป็นทีน่ิยมของคนญี่ปุ่ นและนักทอ่งเทีย่ว 

 
จำกนัน้น ำท่ำนชม ทะเลสาบชูเซน็จิ เป็นทะเลสำบธรรมชำตทิีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกของนิกโก 

พืน้ทีน่ี้อยู่สงูและมทีวิทศัน์ทีง่ดงำมมำก ทะเลสำบแห่งนี้นี่จะตัง้อยู่บรเิวณฐำนภูเขำไฟนันไต(Mount Nantai) 

คนทีม่ำเทีย่วทีน่ี่นอกจำกจะไดส้ดูอำกำศบรสิุทธิส์ุดสดชื่นๆ พรอ้มชมทะสำบงำมๆ ทะเลสำบแห่งนี้เกดิจำกกำรระเบดิเมื่อประมำณ 

20,000 ทีผ่่ำนมำ ในช่วงฤดูใบไมร้ว่งกลำง-ปลำยเดอืนตุลำคมจะสวยงำมเป็นพเิศษดว้ยทศันียภำพของสสีนัของตน้ไมแ้ละภูเขำ 

ในช่วงฤดรูอ้นกม็อีำกำศทีเ่ยน็สบำยไม่ไดร้อ้นเหมอืนทีอ่ืน่ๆ เนื่องจำกเป็นพืน้ทีส่งู 1,269 เมตรเหนอืระดบัน ้ำทะเล  



 

 
 

รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ รำ้นอำหำร 

 

ศาลเจ้านิกโก้โทโชก ุเป็นศำลเจำ้ทีส่กักำระบูชำโทกุงำวะ อเิอยำสุ มอีำยุกว่ำ 260 ปี ถูกสรำ้งขึน้ในสมยัเอโดะ 

โดยมเีทพประจ ำศำลเจำ้คอื ท่านโทกุงาวะ อเิอยาส ุโชกนุคนแรกของรฐับำลโชกุนโทกุงำวะ 

โชกุนอเิอยำสุไดทุ้่มเทใหก้บักำรพฒันำประเทศญี่ปุ่ นสมยัใหม่เป็นอย่ำงมำก ท่ำนเสยีชวีติลงเมื่ออำยุ 75 ปี 

หลงัจำกผ่ำนงำนพธิศีพตำมแบบชนิโตทีภู่เขำคุโน จงัหวดัชซิูโอกะแลว้ ท่ำนกไ็ดม้ำเป็นเทพบูชำประจ ำศำลเจ้ำนิกโกแ้ห่งนี้ อำคำรต่ำง ๆ 

ของศำลเจำ้ในปัจจุบนั ไดร้บักำรบูรณะขึน้มำใหม่โดยโชกนุรุ่นทีส่ำม ท่ำนอเิอมสิ ึอำคำรในศำลเจำ้มทีัง้หมด 55 หลงั เช่น โยเมมง 

เป็นวหิำรหลกั (สมบตัขิองชำต)ิ ไดม้กีำรทุ่มเงนิจ ำนวนมหำศำล เพื่อจำ้งช่ำงทีม่ฝีีมอืมำก่อสรำ้ง สิง่ก่อสรำ้งแต่ละแห่ง 

ไดร้บักำรบรจิำคน ้ำมนัเคลอืบเงำและส ีรวมไปถงึมกีำรแกะสลกัตกแต่งเสำจ ำนวนมำก อำคำรถูกปรบัปรุงใหม่ใหดู้สวยงำม 

หรหูรำเป็นประกำยเหมอืนใหม่อย่ำงดทีีสุ่ด ในเดอืนธนัวำคม ปี 1999 กไ็ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรม 

 

 
 



 

หลงัจำกชื่นชมควำมงดงำมและคุณค่ำทำงศลิปะของศำลเจำ้นิกโกโ้ทโชกุเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรงุโตเกียว 

เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น 

รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร 

 

ท่ีพกั Tokyo Hotel หรือเทียบเท่า 

 

DAY4    วดัอาซากสุะ - ช้อปป้ิงอะเมโยโกะ - ช้อปป้ิงชินจกู ุ

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัเซนโซจิ หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่ วดัอาซากสุะ 

เป็นหนึ่งในวดัทีเ่ก่ำแก่และเป็นทีน่ิยมมำกทีสุ่ดวดัหนึ่งของเมอืงโตเกยีว  โดยจะมถีนนนากามเิสะ 

ทีเ่ป็นถนนยำวเขำ้สู่พืน้ทีภ่ำยในวดัทีจ่ะเตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำย โดยสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของวดัแห่งนี้กค็อื 

โคมสแีดงอนัใหญ่ยกัษต์รงประตูคำมนิำรมิงจงึมอีกีชื่อเรยีกว่ำ วดัโคมแดง ดว้ยนัน่เอง 

 วดัอำซำกุสะขึน้ชื่อว่ำเก่ำแก่มำกทีสุ่ดของเมอืงโตเกยีว ถูกสรำ้งขึน้เสรจ็เมื่อประมำณปี ค.ศ. 645 ตำมต ำนำนเล่ำว่ำเมื่อประมำณปี 628 

สองพีน้่องไดอ้อกเรอืไปตกปลำ และตกรปูปัน้เจำ้แม่กวนอมิไดท้ีแ่ม่น ้ำสุมดิะ (Sumida River) 

และแมว้่ำพวกเขำจะพยำยำมทิง้รปูปั้นกลบัลงสู่แม่น ้ำเท่ำไหร่กต็ำม รปูปัน้เจำ้แม่กวนอมิกจ็ะกลบัมำหำพวกเขำอยู่เสมอ 

จงึไดม้กีำรสรำ้งวดันี้ขึน้เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐำนของรปูปัน้เจำ้แม่กวนอมิ 

และกลำยมำเป็นวดัทีฮ่อตฮอตอนัดบัหนึ่งของเมอืงโตเกยีวอย่ำงในปัจจุบนันี่เอง 

 

 
 

รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ รำ้นอำหำร 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อะเมโยโกะ หรอื อะเมยะ โยโกโช  นัน้เป็นตลำดซึง่เป็นตรอกยำวประมำณ 500 เมตร 

ตัง้อยู่ระหว่ำงสถำนรีถไฟอุเอโนะ และ สถำนีรถไฟโอคำชมิำช ิภำยในตลำดอะเมโยโกะมทีัง้รำ้นขำยอำหำรสด อำหำรแหง้ ผลไม ้เสือ้ผำ้ 

รองเทำ้ กระเป๋ำแฟชัน่ รำ้นขำยเครือ่งส ำอำง ของใช ้รำ้นอำหำร ขนม และรำ้นคำ้อกีสำรพดั รวมกนักว่ำ 400 รำ้น 



 

เรยีกไดว้่ำเป็นแหล่งรวมของถูกทีน่ักท่องเทีย่วตอ้งมำแวะชอ้ปป้ิงกนัทีน่ี่หลงัรบัประทำนอำหำรเสรจ็ 

 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ชินจกู ุย่ำนชอ้ปป้ิง ของกนิ ทีเ่ทีย่ว ทีม่ชีื่อเสยีงมำกทีสุ่ดของญี่ปุ่ น อสิระเดนิชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

 
 

รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร 

ท่ีพกั Narita  Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY5    โรงแรม - สนามบินนาริตะ - กรงุเทพฯ 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนินำรติะ เพื่อเดนิทำงกลบัประเทศไทย 

09.15  น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนินำรติะ โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ601 

>>>บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง<<< 

14.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

 

 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำง 

ตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
ภูมอิำกำศและเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ 
บรษิทัจะค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 



 



 

 



 

 
หมายเหตุ 
1. ทวัรน์ี้ส ำหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร ์

ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงน้อยกว่ำ 30 ท่ำน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำงส ำหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่ำ  
และอย่ำงน้อย 15 วนัก่อนกำรเดนิทำงส ำหรบัประเทศทีม่วีซี่ำ  
แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงยกว่ำทีท่ำงบรษิทัก ำหนดเพื่อใ
หค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรต่อไป 

4. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทำง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตัว๋เครือ่งบนิ 
ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้ำหนังสอืเดนิทำงใหก้บัทำงบรษิทัพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ 



 

5. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
ภูมอิำกำศและเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ 
บรษิทัจะค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ 
ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษิทั เช่น ภยัธรรมชำต ิ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิ
อุบตัเิหตุ ควำมเจบ็ป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ เปลีย่นแปลงตำรำงบนิ 
กำรบรกิำรของสำยกำรบนิ และเหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัทีท่ำงบรษิทัเสนอรำคำ ดงันัน้ 
ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
ค่ำตัว๋เครื่องบนิ ค่ำภำษเีชือ้เพลงิ ค่ำประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

เอกสำรส ำหรบัยื่นวซี่ำญี่ปุ่ น 

1. หนังสอืเดนิทำง(ในวนัยื่นขอวซี่ำมหีน้ำว่ำงทีไ่ม่มตีรำประทบัมำกกว่ำ 2 หน้ำขึน้ไป หำกมหีนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ 

กรุณำน ำมำแสดงดว้ย) 

2. ใบค ำรอ้งขอวซี่ำ (ท่ำนสำมำรถพมิพม์ำจำกโฮมเพจของสถำนทูตญี่ปุ่ นประจ ำประเทศไทย หรอืรบัไดท้ีศู่นย ์JVAC)  1 ชุด 

3. รปูถ่ำย (ขนำด 2 x 1.4 นิ้ว สหีรอืขำวด ำ ทีม่พีืน้หลงัเป็นสอีอ่น ไม่มลีวดลำย ไม่มกีำรแต่งภำพถ่ำย 

จะตอ้งเป็นรปูถ่ำยทีช่ดัเจน และถ่ำยมำไม่เกนิ 6 เดอืน พรอ้มตดิรปูถ่ำยลงในใบค ำรอ้ง) 1ใบ 

4. แบบสอบถำมเพื่อกำรยื่นขอวซี่ำ (กรณุำกรอกโดยเลอืกตำมวตัถุประสงต์ในกำรเดนิทำง และลงลำยเซน็ตำมหนงัสอืเดนิทำง)  

1 ชุด 

5. ทะเบยีนบำ้น ฉบบัจรงิและส ำเนำ 1 ชุด 

a. ในกรณีทีผู่ย้ ื่นเป็นพนักงำน หรอืขำ้รำชกำร ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนทีส่งักดั 

(ใหร้ะบุต ำแหน่ง วนัเริม่ท ำงำน อตัรำเงนิเดอืน และระยะเวลำวนัลำพกัรอ้น) 

b. ในกรณีทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั 

หรอืทะเบยีนกำรคำ้จำกกระทรวงพำณิชย ์

c. ในกรณีนักเรยีนนักศกึษำทีม่อีำยุตัง้แต่ 16 ปีขึน้ไป ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองสถำนภำพกำรเป็นนักเรยีนนักศกึษำ 

และหนังสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอืหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั หรอืทะเบยีนกำรคำ้ของผูอุ้ปกำระ 

d. ในกรณีผูอ้ยู่ภำยใตอุ้ปกำระเลีย้งดู เชน่ แม่บำ้นทีไ่ม่ไดท้ ำงำน ใหแ้สดงหนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน 

หรอืหนังสอืรบัรองจดทะเบยีนบรษิทั หรอืทะเบยีนกำรคำ้ของผูอุ้ปกำระ 

6. (เอกสำรทุกอย่ำงจะตอ้งออกไม่เกนิ 3 เดอืน ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ไม่มอีำชพี 

หรอืประกอบอำชพีทีไ่ม่สำมำรถแสดงหนังสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอืหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั 

หรอืทะเบยีนกำรคำ้ได้ กรุณำท ำหนังสอือธบิำยอำชพีและรำยได้ โดยละเอยีด) ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

7. ผูท้ีเ่ดนิทำงเป็นครัง้แรก หำกเคยเปลี่ยนชือ่ตวั-สกุล หรอืผูท้ีไ่ดเ้ปลีย่นชื่อตวั-สกุลหลงัจำกเดนิทำงไปประเทศญี่ปุ่ นครัง้ทีแ่ลว้ 

ใหเ้ตรยีมเอกสำรแสดงกำรเปลีย่นชือ่ตวั-สกุล เชน่ ใบเปลีย่นชือ่ตวั-สกุล ใบส ำคญักำรสมรส ใบส ำคญักำรหย่ำ 

ฉบบัจรงิและส ำเนำ 1 ชุด 

8. สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำร(ของผูย้ ื่นค ำรอ้ง หรอืผูอุ้ปกำระ) ฉบบัจรงิและส ำเนำ(ทุกหน้ำ)1 ชุด 

(ใชส้ ำหรบัยื่นในกรณีทีผู่ย้ ื่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัเอง ยกเวน้ส ำหรบัผูย้ ืน่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร 

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf


 

หรอืพนักงำนบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ หรอืพนักงำนรฐัวสิำหกจิ หรอืมหำวทิยำลยั เป็นตน้ 

ซึง่มอีตัรำเงนิเดอืนตัง้แต่ 2 หมื่นบำทขึน้ไป และสำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกหนังสอืรบัรองกำรท ำงำน 

ไม่ตอ้งยื่นสมุดบญัชธีนำคำร ทัง้นี้รวมถงึกำรยื่นส ำหรบัครอบครวัในควำมอปุกำระของบุคคลดงักล่ำวดว้ย) 

9. ก ำหนดกำรเดนิทำง  

10. บุคคลทีส่ำมำรถใหม้ตีวัแทนมำด ำเนินกำรยื่นวซี่ำไดน้ัน้ กรุณำตรวจสอบรำยละเอยีดคุณสมบตัทิีน่ี่ 

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

กรณีทีใ่หต้วัแทนมำด ำเนินกำรยื่นวซีำ่แทนนัน้ ผูย้ื่นจะตอ้งเขยีน หนังสอืมอบอ ำนำจดว้ยตนเอง  

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


 

 


