
 

 
ใบไม้เปล่ียนสี ไม่รกัไม่ลง (ออนเซน็ 1 คืน โตเกียว 1 คืน) 

บนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ์ น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. มบีรกิำรอำหำรรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

เท่ียวเตม็ทุกวนั  พกัออนเซน็ 1 คนื พกัใจกลำงโตเกยีว 1 คนื 

Free wifi on bus ** น ้ำดื่มบรกิำรบนรถวนัละ 1 ขวด 

ฟร!ี ประกนักำรเดนิทำงต่ำงประเทศ ครอบคลุมกำรรกัษำโควดิ-19 

วนัทีเ่ดนิทำง รำคำ รำคำไม่เอำตัว๋ พกัเดีย่ว 

4 - 8 NOV 33,999.- 21,999.- 9,000.- 

11 - 15  NOV 34,999.- 22,999.- 9,000.- 



 

18 - 22 NOV 35,999.- 23,999.- 9,000.- 

25 - 29 NOV 35,999.- 23,999.- 9,000.- 

*ไม่มรีำคำเดก็  

**รำคำดงักล่ำวไม่รวมค่ำทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,200 บำทต่อท่ำน (ลูกคำ้) 

***ไม่รวมค่ำวซี่ำและค่ำบรกิำรท ำวซี่ำVFS (1557 บำท) 

 

วนั รายละเอียดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนำมบนิสุวรรณภูม ิ(นัดเวลำ 21.00) -/-/- x 

2 นำรติะ - คำวำโกเอะ - ตรอกขนมหวำน  - ทะเลสำบคำวำกุจ ิ- เจดียแ์ดงชูเรโตะ - Maple 

Corridor 

-/L/D Fuji Onsen Hotel 
หรอืเทยีบเท่ำ 

3 นัง่กระเช้าคาจิคาจิ - Gotemba outlet - หบุเขำนรก โอวำคุดำนิ  B/L/D Tokyo Hotel  
หรอืเทยีบเท่ำ 

4 วดัอำซำกสุะ - Jingu Gaien Ginkgo Avenue - ศำลเจำ้เมจ ิ- ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ B/L/- Narita Hotel 
หรอืเทยีบเท่ำ 

5 สนำมบนินำรติะ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

 

DAY1  กรงุเทพฯ 

 

20.00 คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิเจำ้หน้ำทีดู่แลอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 

23.50 ออกเดนิทำงโดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ600 

>>>บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง<<< 

 

DAY2  นาริตะ - คาวาโกเอะ - ตรอกขนมหวาน - ทะเลสาบคาวากจิุ - เจดียช์ูเรโตะ - อโุมงคเ์มเป้ิล 

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 เมอืงคำวำโกเอะ จงัหวดัไซตำมะ  

เดนิเล่นชมเมอืง หำของกนิเล่นที ่เมืองคาวาโกเอะ ย่ำนเมอืงเก่ำคำวำโกเอะเป็นทีรู่จ้กัในอกีชื่อหนึ่งว่ำโคะเอโดะ คำวำโกเอะ หรอื 

“เอโดะน้อย” สำเหตุหนึ่งทีข่นำนนำมเช่นนี้กเ็พรำะทีน่ี่อนุรกัษว์ฒันธรรมและสิง่ก่อสรำ้งในสมยัเอโดะไวเ้ป็นอยำ่งดี 

เยีย่มเยยีนย่ำนโกดงัเก่ำทีไ่ม่เหมอืนใครและสมัผสับรรยำกำศเอโดะดัง้เดมิอกีครัง้ 

คำวำโกเอะมโีกดงัดนิเหนียวเก่ำและบำ้นพ่อคำ้ซึง่เรยีกว่ำครุะซุคริุ 

บนถนนเก่ำสำยหลกัยงัคงมลีูกกวาดและขนมหวานสไตลญ์ีปุ่่ นสมยัเมจจิ าหน่าย 

คำวำโกเอะปรำกฏอยู่ในละครโทรทศัน์ในประเทศสุดฮติหลำยเรือ่ง ท ำใหท้ีโ่ด่งดงัในหมู่นักท่องเทีย่วชำวญี่ปุ่ น 

บนถนนครุะซุคุรขิองคำวำโกเอะมโีกดงัตัง้เรยีงรำยเป็นระยะทำงหลำยรอ้ยเมตร ตกึเก่ำ ๆ 

เหล่ำนี้ท ำใหเ้กดิควำมรูส้กึทีแ่ตกต่ำงออกไปรำวกบัไดย้อ้นเวลำกลบัไปในอดตี 

เพรำะโครงสรำ้งไมเ้หล่ำนี้แตกต่ำงจำกสถำปัตยกรรมญี่ปุ่ นสมยัใหมอ่ย่ำงมำก 

ในช่วงยุคเอโดะ ครุะหรอืโกดงัจะถูกสรำ้งขึน้ดว้ยไมแ้ลว้ฉำบผนังดว้ยดนิเหนียว 

ปัจจุบนั โกดงัส่วนใหญ่ไดเ้ปลีย่นเป็นรำ้นคำ้และรำ้นอำหำรแลว้ 

แต่ภำยในยงัคงใหค้วำมรูส้กึแบบญี่ปุ่ นยุคก่อนเหมอืนเดมิ 

โกดงัหลงัหนึ่งถูกท ำเป็นพพิธิภณัฑค์รุะซุครุ ิ

ซึง่มกีำรจ ำลองภำยในของโกดงัสมยัก่อน 

ใหคุ้ณไดเ้ขำ้ใจถงึชวีติประจ ำวนัในสมยัเอโดะ 

จุดสงัเกตทีเ่ด่นทีสุ่ดในย่ำนโกดงัคอืหอระฆงั 

โดยสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้จะส่งเสยีงวนัละสีเ่วลำ 

อกีทีห่นึ่งทีค่วรไปชมกค็อืแคนด้ีอลัเลย ์หรือตรอกลูกกวาด ถนนแคบ ๆ 

ทีม่รีำ้นขำยลูกอมญี่ปุ่ นเก่ำแก่ตัง้อยู่ถงึ 20 รำ้น 

 

รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ รำ้นอำหำร 

 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนสำธำรณะอำรำคุรำยำมะเซน็เกน็ 

ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของเจดียช์ูเรโตะ เจดยี ์ 5 ชัน้ชือ่ดงั ทีเ่ชื่อว่ำหลำยๆ 

คนตอ้งเคยเหน็รปูเจดยีน์ี้แลว้อย่ำงแน่นอน แต่กว่ำจะไดร้ปูทีส่วยๆงำมแบบนัน้ ไม่ง่ำยเลยค่ะ เพรำะตอ้งเดนิขึน้บนัไดไปอกี 398 ขัน้  

เจดยีช์ูเรโตะสรำ้งขึน้เป็นอนุสรณ์สถำนเพื่อร ำลกึถงึเหยือ่จำกสงครำมโลกครัง้ทีส่อง  



 

 
Chureito Pagoda during the fall. Photo Credit: www.japan-guide.com 

เทีย่วชมอโุมงคเ์มเป้ิล (Maple corridor, Momiji Kairo) ทำงเดนิสำยตน้เมเปิล หรอืมชีื่อเรยีกเป็นภำษำองักฤษว่ำ Maple 

Corridor ตัง้อยู่บรเิวณชำยฝัง่ทำงตอนเหนอืของทะเลสำบคำวำกุจโิกะ เลยีบแม่น ้ำสำยเก่ำ Nashikawa 

เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยสุดโรแมนตกิแห่งหนึ่งในแถบภูเขำฟูจิ 

โดยช่วงทีง่ดงำมทีสุ่ดจะเป็นปลำยฤดูใบไมร้่วงทีม่ใีบไมร้่วงหล่นลงมำกองตำมทำงแม่น ้ำปกคลุมจนกลำยเป็นสสีม้แดงไปทัว่ทัง้บรเิวณ 

และในชว่งกลำงคนืจะมกีำรประดบัไฟใหไ้ดช้มกนัอกีดว้ย 

โดยตลอดช่วงใบไมเ้ปลีย่นสจีะมงีำนเทศกำล Momiji Fall 

Festival โดยเป็นส่วนหนึ่งของงำนเทศกำล Fuji 

Kawaguchiko Autumn Leaves Festival 

โดยงำนจะจดัช่วงเดอืนพฤศจกิำยนของทุกปี 

 

 

The maple corridor. Photo Credit: www.fujisan.ne.jp. 

 

รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พเิศษ! เมนูซกิเนเจอรข์ำปยูกัษ์ 

 

ท่ีพกั Fuji Onsen Hotel หรือเทียบเท่า 

ดื่มด ่ำไปกบัวฒันธรรมกำรแช่ออนเซน็ของคนญี่ปุ่ น  

 



 

DAY3    นัง่กระเช้าคาจิคาจิ - Gotemba outlet - หบุเขานรกโอวาคดุานิ - โตเกียว 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

หลงัรบัประทำนอำหำรเชำ้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กระเช้าคาจิคาจิภเูขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทำง 400 เมตร 

เชื่อมต่อชำยฝัง่ตะวนัออกของทะเลสำบคำวำกูจโิกะ กบัดำดฟ้ำชมววิใกลย้อดภูเขำเทนโจ(Mount Tenjo) สงูประมำณ 1,000 

เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเลทีม่ทีศันียภำพอนังดงำมของทะเลสำบดำ้นล่ำงรวมกบัภูเขำไฟฟูจิ

 

 
 

รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ รำ้นอำหำร 

 



 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ Gotemba premium outlet เอำ้ทเ์ลตแห่งนี้จะมบีรรยำกำศแบบเอำ้ทด์อร์ ภำยในมรีำ้นคำ้กว่ำ 200 รำ้น 

และศูนยอ์ำหำร รวมถงึชงิชำ้สวรรคท์ีส่งู 50 เมตรทีท่ ำใหเ้รำสำมำรถชมววิมุมสงูกนัไดแ้บบเพลนิๆ 

จริงๆแมจ้ะบอกว่ำพอจะมสีนิคำ้แบรนดญ์ี่ปุ่ นแต่ทีน่ี่ส่วนมำกจะเน้นไปทีแ่บรนดต์่ำงประเทศมำกกว่ำ 

โดยรำ้นคำ้ต่ำงๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ำกต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นเสือ้ผำ้แฟชัน่ อุปกรณ์กฬีำ เครื่องใชใ้นครวัเรอืน 

และสนิคำ้อเิลกทรอนิกส ์แบรนดก์จ็ะมทีัง้ Abercrombie & Fitch ,Adidas, 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 และอืน่ๆอกีมำกมำย 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หบุเขาโอวาคดุานิ(Owakudani) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงฮำโกเน่ในจงัหวดัคำนำกำว่ำ 

ลองลิม้รสไขด่ ำแห่งหุบเขำโอวำคุดำนิ โดยไขด่ ำนี้มำจำกน ้ำพุรอ้นธรรมชำต ิดำ้นนอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดี ำเนื่องจำกถูกแร่ก ำมะถนั 

มคีวามเชือ่ว่าเมือ่ทานไขด่ า 1 ลูก จะมอีายุยนืขึ้น 7 ปี หุบเขำโอวำคุดำนินัน้เกดิขึน้มำจำกกำรระเบดิของภูเขำไฟฮำโกเน่เมื่อประมำณ 

3000 ทีแ่ลว้ ปัจจุบนักย็งัคงเป็นภูเขำไฟทีย่งัไม่ดบั จงึท ำใหม้บี่อน ้ำรอ้นและถำ้ก ำมะถนัหลงเหลอือยู่ 

ในวนัทีอ่ำกำศดที่ำนจะสำมำรถมองเหน็ภูเขำไฟฟูจจิำกทีน่ี่ไดด้ว้ย   

 
  

เดนิทำงสู่ กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ใชเ้วลำประมำณ 2 ชัว่โมง 

รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร 

 

ท่ีพกั Tokyo Hotel  หรือเทียบเท่า 

 



 

DAY4    วดัอาซากสุะ - Jingu Gaien Ginkgo Avenue - ศาลเจ้าเมจิ  - ช้อปป้ิงชินจกู ุ

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัเซนโซจิ หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่ วดัอาซากสุะ 

เป็นหนึ่งในวดัทีเ่ก่ำแก่และเป็นทีน่ิยมมำกทีสุ่ดวดัหนึ่งของเมอืงโตเกยีว  โดยจะมถีนนนากามิเสะ 

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 

 

Jingu Gaien Ginkgo Avenue ถนนสำยแปะกว๊ยสเีหลอืงอร่ำมทีอ่วดโฉมเป็นทวิแถวเรยีงรำย ตน้แปะก๊วยกว่ำ 146 

บรเิวณรอบสวนสำธำรณะเมจจินิกู ทีเ่รยีงรำยสองขำ้งทำง จะเผยสเีหลอืงอร่ำมเมื่อฤดูใบไมร้่วงมำเยอืน ตน้ไมว้่ำสวย 



 
ยิง่เวลำใบร่วงลงมำแลว้ยอ้มทำงเดนิใหเ้ป็นสทีอง กำรเรยีงรำยของตน้ไมก้ท็ ำใหดู้คลำ้ยอุโมงคแ์สนอร่ำม 

ระยะเวลำตัง้แต่กลำงเดอืนพฤศจกิำยน ถงึปลำยเดอืนพฤศจกิำยน  

 

ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu) เป็นศำลเจำ้แบบชนิโต ซึง่มคีวำมเชื่อว่ำจกัรพรรดเิป็นประมุขของศำสนำ สบืสำยเลอืดมำจำกเทพ 

กำรสรำ้งศำลเจำ้ก็เพื่ออุทศิใหก้บัจกัรพรรดเิมจ ิ(Emperor Meiji) และ พระรำชนิีโชเคง (Empress Shōken)  ทีต่ ัง้ของศำลเจำ้ฯ 

ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงโตเกยีว ในย่ำนฮำรำจุคุ แต่พระศพของจกัรพรรดไิม่ไดอ้ยู่ทีศ่ำลเจำ้นี้ กลบัอยู่ทีเ่มอืงเกยีวโต ศำลเจำ้เมจสิรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1915 ภำยหลงัทีจ่กัรพรรดเิมจ ิไดเ้สยีชวีติลง 

กำรสรำ้งศำลเจำ้แห่งนี้เป็นงำนยิง่ใหญ่ระดบัชำต ิ

มกีำรออกแบบ และ สรำ้งโดยนักออกแบบชัน้น ำ และ 

ช่ำงฝีมอื 

ชำวญี่ปุ่ นไดม้สี่วนร่วมในกำรเป็นสว่นหนึ่งของศำลเจำ้เมจิ ดว้ยกำรบรจิำคตน้ไมเ้พื่อปลูกเป็นป่ำรอบๆ ศำลเจำ้ 

มตีน้ไมถู้กส่งมำจำกทัว่ญี่ปุ่ นถงึ 100,000 ตน้ มำกเพยีงพอทีจ่ะท ำใหเ้ป็นป่ำกลำงเมอืง บนพืน้ที ่170 เอเคอร ์(ประมำณ 430.1 ไร่) 

ในช่วงสงครำมโลกครัง้ที ่2 มกีำรโจมตทีำงอำกำศโดยเครื่องบนิรบของสหรฐัอเมรกิำ มผีลท ำใหศ้ำลเจำ้ไดร้บัควำมเสยีหำย 

หลงัจำกสงครำมเสรจ็สิน้จงึมกีำรสรำ้งขึน้ใหม่ และเสรจ็ในปี ค.ศ. 1958 ศำลเจำ้เมจ ิเป็นศำลเจำ้ทีม่คีวำมส ำคญัมำกในประเทศญี่ปุ่ น 

มกัจะมกีำรจดังำนแต่งงำนทีน่ี่อยู่บ่อยๆ ในวนัปีใหม่จะมชีำวญี่ปุ่ น และ นักท่องเทีย่วมำขอพรทีศ่ำลเจำ้แห่งนี้ถงึ 3 ลำ้นคน 

คนญี่ปุ่ นจะไม่นิยมกำร Countdown หรอืเฉลมิฉลอง แต่จะนิยมเขำ้วดัหรอืศำลเจำ้ในช่วงวนัสุดทำ้ยของปี หรอืวนัขึน้ปีใหม่ 

บุคคลส ำคญัทีม่ำเยอืนศำลเจำ้นี้ไดแ้ก่ประธำนำธปิด ีGeorge W. Bush, Hillary Clinton และรฐัมนตรตี่ำงประเทศของเยอรมนั 

Guido Westerwelle 

 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ชินจกู ุย่ำนชอ้ปป้ิง ของกนิ ทีเ่ทีย่ว ทีม่ชีื่อเสยีงมำกของญี่ปุ่ น อสิระเดนิชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 



 

 
อสิระรบัประทำนอำหำรเยน็ เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิงของท่ำน 

 

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 ิโดยสวสัดภิำพ  

 

************************************

 

 
 

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 ำหนดเพื่อให้
คณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรต่อไป 



 

4. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำชื่อ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทำง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตัว๋เครื่องบนิ 
ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้ำหนังสอืเดนิทำงใหก้บัทำงบรษิทัพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ 

5. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
ภูมอิำกำศและเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ 
บรษิทัจะค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ 
ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษิทั เช่น ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิอุบตัเิหต ุ
ควำมเจบ็ป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ เปลี่ยนแปลงตำรำงบนิ 
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 

หรอืทะเบยีนกำรคำ้จำกกระทรวงพำณิชย์ 

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 หรอืทะเบยีนกำรคำ้ได ้

กรุณำท ำหนังสอือธบิำยอำชพีและรำยได้ โดยละเอยีด) ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

7. ผูท้ีเ่ดนิทำงเป็นครัง้แรก หำกเคยเปลี่ยนชือ่ตวั-สกุล หรอืผูท้ีไ่ดเ้ปลีย่นชื่อตวั-สกุลหลงัจำกเดนิทำงไปประเทศญี่ปุ่ นครัง้ทีแ่ลว้ 

ใหเ้ตรยีมเอกสำรแสดงกำรเปลีย่นชือ่ตวั-สกุล เชน่ ใบเปลีย่นชือ่ตวั-สกุล ใบส ำคญักำรสมรส ใบส ำคญักำรหย่ำ 

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


 

ฉบบัจรงิและส ำเนำ 1 ชุด 

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

(ใชส้ ำหรบัยื่นในกรณีทีผู่ย้ ื่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัเอง ยกเวน้ส ำหรบัผูย้ ืน่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร 

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 ำเนินกำรยื่นวซี่ำแทนนัน้ ผูย้ื่นจะตอ้งเขยีน หนังสอืมอบอ ำนำจดว้ยตนเอง  

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


 

 


