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OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วัน 4คืน 
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ราคาเร่ิมต้นเพยีง 45,900.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ ) – โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) 
(TG622 23.15-06.25) 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.15 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 
 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ ) – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.15-06.25) 
วนัท่ี 2.  โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) -นารา-วดัโทไดจิ-เกียวโต-อาราซิยามา่-สะพานโทเค็ทสเึคยีว-ป่าไผ-่ศาลเจ้าฟจิูมิอินาริ- 

ช้อปปิง้ JR KYOTO STATION 

วนัท่ี 3.  ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิง้ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แชน่ า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 4. เมืองกโุจฮาจิมงั – พิพิธภณัฑ์กโุจฮะจิมงั – ชมการสาธิตระบ าพืน้เมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมูบ้่านชิราคาวาโกะ – มตัสโึมโต้ 

วนัท่ี 5.  ทะเลสาบคาวากจิูโกะ – กิจกรรมชงชา – อโุมงใบเมเปิล้ โมมิจิ ไคโร (ตามสภาพอากาศ) – ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – โตเกียว – ซินจกู ุ
วนัท่ี 6.  วดัอาซากซุะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ – ช้อปปิง้ชิบยูา่ –โอไดบะ –ไดเวอร์ซติี-้ อควาซิตี ้

โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) 
วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภมูิ)  (TG661 00.20-05.25) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ 
– สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูจมิิอนิาริ – ช้อปป้ิง JR KYOTO STATION 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ที่ตัง้ขึน้มาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพทุธอย่างเต็มที่ 

จนกระทัง่ถึงปัจจบุนันีย้งัคงมีสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์มากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุอีกด้วย 
วัดโทไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบทุส ึ(Daibutsu of Nara) นบัเป็นหนึ่งในวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สดุ
และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่
ที่สดุในโลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบตุส ึยงัเดน่ท่ีประดิษฐานด้านในอาคารหลกันี่ ซึง่ก็เรียกได้วา่มีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุของญ่ีปุ่ น 
มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแหง่นีน้ัน้ถกู สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้ และเป็นที่ช่ืนชอบส าหรับนกัท่องเที่ยวก็
คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควกัไขวไ่ปมา ซึง่ก็สามารถให้อาหารกวางเหลา่นัน้ด้วยขนมแซมเบ้ที่ท ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ 
โดยจะมีร้านท่ีขายราคาก็จะอยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พ านกัของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจบุนันีก็้เป็นเมืองที่ใหญ่

เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยงัคงอนรัุกษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็น
สว่นมาก 
อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึง่ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นที่นิยมตัง้แต่
สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกนัอย่างคบัคัง่ในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้แดงหรือใบไม้เปลีย่นส ีตวัเมืองอาราชิยามา่นัน้จะคกึคกัมากในช่วงวนัหยดุ มีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวได้เร่ือยๆ สถานท่ีที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนีก็้คือ อโุมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ล้อมด้วยต้นไผส่เีขียวที่สงูมาก สว่นทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวดัเลก็ๆ กระจายอยูท่ัว่ไปตามภเูขาที่เขียวชะอุม่ 

 จุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตัง้ของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์อารา
ชิยามา่ เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแมน่ า้สายใหญ่ของเมือง ซึง่อยูไ่มใ่กล้กบัตวัเมืองมากนกั จากนัน้น าทา่นเดินทางสูย่า่นการค้าของ
เกียวโต 
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  ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแหง่หนึง่ของเมืองเกียวโต 

มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็น
ทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผู้คนเช่ือกนัว่าเป็นภเูขาศกัสิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเช่ือ
ของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัว์คู่
กาย (บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเช่นกนั ศาลเจ้าแห่งนีม้ีความ
เก่าแก่มากถกูสร้างขึน้ตัง้แตก่่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว อีก
ทัง้ที่แหง่นีย้งัได้เป็นสว่นหนึง่ของภาพยนตร์ฮอลลวีู้ด เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย 

 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลกัของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกแบบอาคารให้ดสูมยัใหม ่และยงัเป็นแหลง่ศนูย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้อยูเ่รียงรายทัง้
ด้านในและด้านนอกสถานี แถมที่นีย้งัมีศนูย์การค้า Porta ขนาดใหญ่ให้ได้ช้อปปิง้กนัอีกด้วย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KYOTO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ทะเลสาบ บวิะ – ศาลเจ้าชริาฮเิงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki –  
ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa) หรือ “บิวะโกะ” (Biwa-Ko) ทะเลสาบน า้จืดตัง้อยู่ในจงัหวดัชิงะ บนเกาะฮอนชู หากเคยอ่าน

วรรณกรรมโบราณหลายเร่ืองของญ่ีปุ่ นก็จะพบกบัช่ือของทะเลสาบบิหวะนีอ้ยูบ่อ่ยครัง้เนื่องจากสถานท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากเมือง
เกียวโตซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น วรรณกรรมในสมยันัน้จึงใช้ทะเลสาบบิวะเป็นเป็นฉากประกอบซะส่วนมาก และ 
ทะเลสาบนีย้งัเป็นศนูย์รวมของแมน่ า้หลายสายที่ไหลมาบรรจบกนัจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลมุพืน้ที่ราว 670 
ตารางกิโลเมตร ช่ือเดิมของทะเลสาบคือ “โอมิ” (Omi) แต่มาเปลี่ยนเป็น บิหวะโกะในสมยัเอโดะ และจากข้อมูลของ
นกัวิทยาศาสตร์สรุปได้วา่ทะเลสาบบิหวะมีอายเุก่าแก่เป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทีเดียว 

 ศาลเจ้าชิระฮิเงะ (Shirahige Shrine) เป็นศาลเจ้าที่ปัจจบุนัได้รับความสนใจจากผู้คนจ านวนมากในฐานะจดุเสริมดวงชะตา 
ตัง้อยูใ่นเมืองทะคะชิมะ (Takashima City) ทางฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบบิวะ สร้างขึน้เมื่อราว 1,900 ปีก่อน และเป็นศาลเจ้า
ที่มีประวตัิศาสตร์เก่าแก่ยาวนานที่สดุในจงัหวดัชิงะ (Shiga) เช่ือกนัว่าศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าที่ให้พรเพื่อให้มี
อายยุืนยาว มี เสาโทริอิ สีแดงซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจ้ายืนตระหง่านอยู่กลางทะเลสาบ เป็นภาพภมูิทศัน์ที่งดงามราว
ภาพวาด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
  



  6 OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วนั  4คืน โดยสายการบินไทย                    [GQ2KIX -TG003] 

 

 ถนนต้นสน Metasequoia Namiki (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ) ถนนที่เส้นตรงที่ปกคลมุไปด้วยต้นสนพนัธุ์ Metasequoia 
หรือเรียกอีกช่ือวา่ ต้นเมต้า ตัง้อยูช่านทะคะชิมะ (Takashima City)  สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นเมต้าจ านวนกวา่ 500 ต้น แต่
ละต้นปลกูเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทัง้สองข้างทาง บางช่วงก่ิงก้านของต้นเมต้าจะโน้มเข้าหากนั ราวกบัเป็นอโุมงค์ต้นไม้
เป็นวิวที่นา่ตื่นตาตื่นใจ ความงามของถนนทิวสนนีส้ามารถชมได้ทกุฤด ูคือในช่วงฤดใูบไม้ผลิและฤดรู้อนทิวสนจะเขียวชอุ่ม
เป็นพุม่สวยงาม สว่นช่วงฤดใูบไม้ร่วงคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ต้นเมต้าผลดัใบเป็นสส้ีมเหลอืง สว่นในฤดู
หนาวก่ิงก้านของต้นเมต้าจะถกูปกคลมุไปด้วยหิมะขาวโพลน เป็นทศันียภาพที่งดงามหายากในญ่ีปุ่ น 

 
 MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ร้านค้าแบรนด์เนมชัน้น าและ

ร้านอาหารญ่ีปุ่ นและอาหารนานาชาติกว่า 240 ร้านเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอ้าท์เลตที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ นมีความมี
ความใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถกูออกแบบให้มีลกัษณะคล้ายกบัเมืองนิวออร์ลนีส์ซึง่เป็นเมืองทา่ทางตะวนัตก
ของอเมริกาอีกด้วย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GUJO HACHIMAN ONSEN หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 
เมืองกุโจฮาจมัิง – พพิธิภณัฑ์กุโจฮะจมัิง – ชมการสาธิตระบ าพืน้เมือง –  
ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยคุสมยัอดีต กุโจฮาจิมงัมีรางน า้จ านวนมากจนถกูเรียกว่าเป็นเมือง

แหง่สายน า้ ซึง่จะได้ยินเสียงน า้ไหลสะท้อนไปทัว่ทัง้ตวัเมือง ด้วยบรรยากาศที่ท าให้หวนนึกถึงอดีตนัน้ ท าให้ทัง้เมืองเสมือน
กบัเป็นอีกโลกหนึง่ก็วา่ได้ เพียงแคเ่ดินในเมืองแหง่นี ้ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัย้อนเวลาไปอดีตได้อยา่งแนน่อน 

 พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจิมัง ฮาครัุนคงั ท่ีรวบรวมเสนห์่ของเมืองกโุจฮะจิมงัเอาไว้ นกัท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการร่ายร ากุโจโอ
โดริ ซึง่เป็นการร่ายร าประจ าเมืองที่ในทกุช่วงฤดรู้อนจะมีการจดัเทศกาลการร่ายร าสดุยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นขึน้ โดยจะจดั
ตอ่เนื่องกนัถึง 33 คืน ตัง้แตป่ลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกนัยายน นอกจากนีย้งัมีโซนเรียนรู้ประวตัิศาสตร์และการร่ายร า
จากผู้ รู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงจุดจ าหน่ายขนมและของฝากประจ าเมืองกุโจอีกด้วย พร้อมโขว์การสาธิตระบ าพืน้เมือง Odori 
Dance คือการเต้นร าชนิดหนึ่งของญ่ีปุ่ น ผู้แสดงจะแต่งกายสีสนัสดใสมาร่วมเต้นร า เคร่ืองดนตรีประกอบไปด้วย ชามิเซ็ง, 
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กลองไทโกะ และขลุย่ ธีมหลกัของงานก็คือการบ้าไปด้วยกนั หรือ อาจจะมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่งานเต้นของคนบ้านัน้เอง 

 
 ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นร้านท่ีเคร่ืองมีดต้นต าหรับของเมืองเซกิ ซึง่มีประวตัิยาวนานกว่า 75 ปี สถานที่ที่ผลิตมีดได้

คมสุด ๆ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ่ นอย่างดาบเซกิ ส าหรับที่ร้านซันชูนีม้ีเคร่ืองใช้ของมีคมต่าง ๆ 
มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแตง่ก่ิงและสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดส าหรับท า
ครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึ ้นอกจากนีย้งัมีดาบญ่ีปุ่ น ขนมและเคร่ืองดื่มเย็น ๆ 
จ าหนา่ยอีกด้วย พร้อมทัง้สามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ได้แบบใกล้ๆ ด้วยการใช้ดาบซามไูรฟันฉบัเดียวต้น
ไผข่าดเป็น 2 ทอ่น!! 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยงัได้รับเลือกจากองค์การยเูนสโกให้

เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี และรูปร่างของ
หลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมูบ้่านสไตล์นีว้า่ “กสัโช” และมีผู้คนจากทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความ
งามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
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 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ทะเลสาบคาวากูจโิกะ – กิจกรรมชงชา – อุโมงใบเมเป้ิล โมมิจ ิไคโร (ตามสภาพ
อากาศ) – ภเูขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปป้ิงชนิจูกุ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึง่ในห้าทะเลสาบล้อมรอบภเูขาไฟฟจิู ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรับ

นกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมกัจะมาหาที่พกัผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง 
ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลกึมากมาย 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน
มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก และทา่นยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัทา่นเองอกีด้วย ซึง่ก่อนกลบัให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึ
ตามอธัยาศยั 

 โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ) จดุชมใบไม้เปลีย่นที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ต้นเม
เปิล้ที่ขึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน า้จะเปลี่ยนสีทัง้ส้มและแดง ใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่คลองน า้ ท าให้ทัง้ด้านบนและ
ด้านลา่งเต็มไปด้วยใบเมเปิล้ จึงดเูหมือนกบัเป็นอโุมงค์ใบเมเปิล้ ในตอนกลางคืนจะมีการดบัไฟ เปิดประดบัยาวตามทางเดิน
ไปตลอดแนวอีกด้วย ให้ทา่นได้เพลดิเพินกบัการชมใบไม้เปลีย่นส ีและเก็บภาพความประทบัใจ 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

  ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม
กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
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 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปป้ิงที่  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศนูย์กลางของของ
ยา่นนี ้ซึง่เป็นหนึง่ในสถานีท่ีคกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแหง่นี ้ทางด้าน
ตะวนัตกยา่นนีท้ี่เต็มไปด้วยตกึระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีที่มี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 วัดอาซากุซะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชมใบแปะก๊วย ถนนอโิชนามิกิ -  
ช้อปป้ิงชบูิย่า - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้- อควาซิตี ้- สนามบนิฮาเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นมสัการเจ้าแมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัที่เก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อยา่งมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวดั ในนามประตฟู้าค ารณและท่านจะได้สนกุกบัการเดินเลือกดสูินค้าต่างๆ 
สองข้างทางของ ถนนนากามิเซะ ซึง่มีร้านค้าขายของที่ระลกึตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจ
ที่ระลกึฯลฯ 

 เดินสู่ริมแม่น า้สมุิดะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
(Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ใน
มณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 ถนนอิโชนามิกิ ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่คนญ่ีปุ่ นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน-ต้นเดือนธนัวาคมของทกุปีจะตรงกบัฤดใูบไม้เปลีย่นส ี[ขึน้กบัสถานท่ีในแตล่ะภมูิภาคของญ่ีปุ่ น] ถนนแหง่นีป้ลกู
ต้นแป๊ะก๊วยไว้ตลอด 2 ข้างทางในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสใีบของต้นแปะก๊วยจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืงทองอร่ามสวยงาม อิสระทา่น
จะได้ถ่ายรูปและชมความงามของใบไม้ที่เปลีย่นสพีร้อมกบับรรยากาศที่แสนโรแมนติกทา่มกลางอากาศที่เย็นสบาย 
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 ย่านชิบูย่า (Shibuya) แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯตา่งๆและร้านค้าอีกนบัพนั ซึ่งมีห้าง

ฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสตัย์ฮาจิ ที่เฝา้รอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 ไดเวอร์ ซิตี ้โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้า

หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี ้ ซึง่ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวั
ใหม ่RX-0 Unicorn  รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ ห้างดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า
ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค 
รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่น่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้
อยา่งชดัเจน 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

วันที่ 7 สนามบนิสุวรรรภมูิ [TG661 00.20-05.25 ] 
00.20 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
05.25 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

อัตราค่าบริการ :  OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วัน 4คืน 
 โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-13 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 8,900.- 36,900.- 
วนัท่ี 21-27 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 8,900.- 36,900.- 

วนัท่ี 30 พ.ย. – 06 ธ.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 8,900.- 36,900.- 
วนัท่ี 02 – 08 ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 8,900.- 36,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 



  14 OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วนั  4คืน โดยสายการบินไทย                    [GQ2KIX -TG003] 

 

5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม
เง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสาย
การบนิไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
5. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 
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