OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต์ 7วัน 4คืน
เดินทาง เมษายน 2563
สะพานโทเก็ตสึเคียว | ศาลเจ้าชิราฮิเงะ | เมืองกุโจฮะจิมงั | ระบาพืน้ เมือง | นา้ แร่ธรรมชาติ
ถนนต้นสน Metasequoia Namiki | หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 | วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM ช้อปปิ ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ ้งชินจูกุ
ราคาแนะนาเพียง

59,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.20)
วันที่ 2. โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ป่ าไผ่ – ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ –
ช้อปปิ ้ง JR KYOTO STATION
วันที่ 3. ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 4. เมืองกุโจฮะจิมงั – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมงั – ชมการสาธิตระบาพืน้ เมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ –
เมืองมัตสึโมโต้
วันที่ 5. ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – โตเกียว – ชินจูกุ
วันที่ 6. วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ ้งชิบูย่า – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
วันที่ 7. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG661 00.20-05.25)
ทัวร์ญ่ปี นุ่ OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต์ 7วัน 4คืน (TG)

วันที่ 1
20.00 น.
23.59 น.

วันที่ 2

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
(TG622 23.59-07.20)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่ าไผ่
– สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – ช้อปปิ้ ง JR KYOTO STATION

07.20 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด
จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
เมื อ งนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญี่ ปนุ่ ที่ตั้งขึน้ มาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพุ ทธอย่า งเต็ ม ที่
จนกระทั่งถึงปั จจุบนั นีย้ งั คงมีสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุ อี กด้วย วัดโทไดจิ
(Todaiji) วัดหลวงพ่ อ โตแห่ ง เมื อ งนารา หรื อ ไดบุ ท สึ (Daibutsu of Nara) นับ เป็ น หนึ่ ง ในวัดที่ มี ชื่ อเสี ยงมากที่ สุดและมี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปนอย่
ุ่ างมาก จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี ้ เป็ นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่ สุดใน
โลก หลวงพ่อโตหรื อ ไดบุตสึ ยังเด่นที่ประดิษฐานด้านในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่ สุดของญี่ปนุ่ มี
ความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแห่งนีน้ นั้ ถูก สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูไ้ ด้ และเป็ นที่ชื่นชอบสาหรับนักท่องเที่ยวก็คือ
เจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควักไขว่ ไปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นด้วยขนมแซมเบ้ที่ทามาสาหรับกวางโดยเฉพาะ
โดยจะมีรา้ นที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พานักของจักรพรรดิญ่ปี นุ่ ในช่วงปี 794 – 1868 และปั จจุบนั นีก้ ็เป็ นเมืองที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทัง้ มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยังคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็ น
ส่วนมาก อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็ นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็ นที่
นิยมตัง้ แต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็ นต้นมา และจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบาน
และช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านัน้ จะคึกคักมากในช่วงวัน หยุด มีทงั้ ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณ
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โดยรอบก็ สามารถเดิ นเที่ ยวได้เ รื่อ ยๆ สถานที่ที่ได้รับ ความนิ ยมอี กที่ หนึ่ งเมื่อ มาถึ งเมือ งนี ้ก็คือ อุ โ มงค์ป่าไผ่ (Bamboo)
ทางเดินที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนัน้ จะมีวดั เล็กๆ กระจายอยู่ท่วั ไป

จุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์อารา
ชิยาม่า เป็ นสะพานที่ใช้ขา้ มแม่นา้ สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้กับตัวเมืองมากนัก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ย่านการค้าของ
เกียวโต
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้ จอกเป็ นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกี ยวโต
มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจานวนหลายหมื่นต้นจนเป็ น
ทางเดินได้ท่วั ทัง้ ภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผคู้ นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักสิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเชื่อของ
ไทย) จะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิง้ จอกเป็ นสัตว์คู่กาย
(บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็ นจิง้ จอก) จึงสามารถพบเห็นรู ปปั้ นจิง้ จอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนีม้ ีความเก่าแก่
มากถูกสร้างขึน้ ตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็ นช่วงประมาณปี ค.ศ. 794 หรือกว่าพันปี มาแล้ว อีกทั้งที่
แห่งนีย้ งั ได้เป็ นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย

สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็ นสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต และเป็ นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่ สุด
ของประเทศญี่ปนุ่ มีการออกแบบอาคารให้ดูสมัยใหม่ และยังเป็ นแหล่งศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้ อยู่เรียงรายทั้ง
ด้านในและด้านนอกสถานี แถมที่นีย้ งั มีศูนย์การค้า Porta ขนาดใหญ่ให้ได้ชอ้ ปปิ ้งกันอีกด้วย
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คา่
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki –
ช้อปปิ้ ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้าแร่ธรรมชาติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa) หรือ “บิวะโกะ” (Biwa-Ko) ทะเลสาบนา้ จืดตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะ บนเกาะฮอนชู หากเคยอ่าน
วรรณกรรมโบราณหลายเรื่องของญี่ปนุ่ ก็จะพบกับชื่อของทะเลสาบบิวะนีอ้ ยู่บ่อยครัง้ เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือ ง
เกียวโตซึ่งเป็ นอดีตเมืองหลวงของญี่ปนุ่ วรรณกรรมในสมัยนั้น จึงใช้ทะเลสาบบิวะเป็ นเป็ น ฉากประกอบซะส่วนมาก และ
ทะเลสาบนีย้ งั เป็ นศูนย์รวมของแม่นา้ หลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลุมพืน้ ที่ราว 670
ตารางกิ โ ลเมตร ชื่ อ เดิ ม ของทะเลสาบคื อ “โอมิ ” (Omi) แต่ ม าเปลี่ ยนเป็ น บิ ว ะโกะในสมัย เอโดะ และจากข้อ มู ล ของ
นักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าทะเลสาบบิวะมีอายุเก่าแก่เป็ นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว

ศาลเจ้าชิราฮิเงะ (Shirahige Shrine) เป็ นศาลเจ้าที่ปัจจุบนั ได้รบั ความสนใจจากผู้คนจานวนมากในฐานะจุดเสริมดวงชะตา
ตัง้ อยู่ในเมืองทะคะชิมะ (Takashima City) ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบบิวะ สร้างขึน้ เมื่อราว 1,900 ปี ก่อน และเป็ นศาลเจ้า
ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานที่สุดในจังหวัดชิงะ (Shiga) เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนีเ้ ป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้าที่ให้พรเพื่อ ให้มี
อายุยืนยาว มี เสาโทริอิ สีแดงซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ายื นตระหง่านอยู่กลางทะเลสาบ เป็ นภาพภูมิทัศน์ที่งดงามราว
ภาพวาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
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ถนนต้นสน Metasequoia Namiki (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ถนนที่เส้นตรงที่ปกคลุมไปด้วยต้นสนพันธุ์ Metasequoia
หรือเรียกอีกชื่อว่า ต้นเมต้า ตั้งอยู่ชานเมืองทะคะชิมะ (Takashima City) สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นเมต้าจานวนกว่า 500
ต้น แต่ละต้นปลูกเรียงรายอย่างเป็ นระเบียบทัง้ สองข้างทาง บางช่วงกิ่งก้านของต้นเมต้าจะโน้มเข้าหากัน ราวกับเป็ นอุ โมงค์
ต้นไม้เป็ นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจ ความงามของถนนทิวสนนีส้ ามารถชมได้ทุกฤดู คือในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ นทิวสนจะเขียว
ชอุ่มเป็ นพุ่มสวยงาม ส่วนช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็ นช่วงที่ตน้ เมต้าผลัดใบเป็ นสีสม้ เหลือง ส่วน
ในฤดูหนาวกิ่งก้านของต้นเมต้าจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน เป็ นทัศนียภาพที่งดงามหายากในญี่ปนุ่

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่ า นอิ สระเพลิ ดเพลิ น กั บ การช้อ ปปิ ้ ง ร้า นค้า แบรนด์เ นมชั้น น าและ
ร้านอาหารญี่ปนและอาหารนานาชาติ
ุ่
กว่า 240 ร้านเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญี่ปนมี
ุ่ ความมี
ความใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบให้มีลกั ษณะคล้ายกับเมืองนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็ นเมืองท่าทางตะวันตก
ของอเมริกาอีกด้วย

คา่
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GUJO HACHIMAN ONSEN หรือเทียบเท่า
หลังอาหารค่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

เมืองกุโจฮะจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบาพืน้ เมือง –
วันที่ 4
ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมืองกุโจฮะจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุคสมัยอดีต กุโจฮะจิมงั มีรางนา้ จานวนมากจนถูกเรียกว่าเป็ นเมือ ง
แห่งสายนา้ ซึ่งจะได้ยินเสียงนา้ ไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ด้วยบรรยากาศที่ทาให้หวนนึกถึงอดีตนั้น ทาให้ทั้งเมืองเสมือน
กับเป็ นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี ้ ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน

ทัวร์ญ่ปี นุ่ OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต์ 7วัน 4คืน (TG)

พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง ฮาคุรนั คัง ที่รวบรวมเสน่หข์ องเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว้ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู ว้ ิธีการร่ายรากุโ จโอ
โดริ ซึ่งเป็ นการร่ายราประจาเมืองที่ในทุกช่วงฤดูรอ้ นจะมีการจัดเทศกาลการร่ายราสุดยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปนุ่ ขึน้ โดยจะจัด
ต่อเนื่องกันถึง 33 คืน ตัง้ แต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน นอกจากนีย้ งั มีโซนเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์และการร่า ยรา
จากผู้รูอ้ ย่างใกล้ชิด รวมถึงจุดจาหน่ายขนมและของฝากประจาเมืองกุโจอีกด้วย พร้อมโขว์การสาธิตระบาพืน้ เมือง Odori
Dance คือการเต้นราชนิดหนึ่งของญี่ปนุ่ ผู้แสดงจะแต่ง กายสีสันสดใสมาร่วมเต้นรา เครื่องดนตรีประกอบไปด้วย ชามิเซ็ง ,
กลองไทโกะ และขลุ่ย ธีมหลักของงานก็คือการบ้าไปด้วยกัน หรือ อาจจะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่างานเต้นของคนบ้านัน้ เอง

กลางวัน

ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็ นร้านที่เครื่องมีดต้นตาหรับของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 75 ปี สถานที่ที่ผลิตมี ดได้
คมสุด ๆ อี กทั้ง ยัง เป็ น เมื อ งที่มี ชื่ อ เสี ยงเรื่ อ งการตี ดาบญี่ ปนอย่
ุ่ า งดาบเซกิ สาหรับ ที่ ร้า นซัน ชู นี ้มี เ ครื่ อ งใช้ข องมี คมต่างๆ
มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็ นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดสาหรับท า
ครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึน้ อกจากนีย้ งั มีดาบญี่ปนุ่ ขนมและเครื่องดื่มเย็นๆ จาหน่าย
อีกด้วย พร้อมทัง้ สามารถชมสุดยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ได้แบบใกล้ๆ ด้ว ยการใช้ดาบซามูไรฟั นฉับเดียวต้นไผ่ ขาด
เป็ น 2 ท่อน!!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บา้ นสไตล์ญ่ีปนุ่ ขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรู ปร่างของ
หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้ นสไตล์นีว้ ่า “กัสโช” และมีผคู้ นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความ
งามในแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว
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ค่า

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ)
– โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็ นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ ป็ นที่นิยมสาหรับ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นคนญี่ปนหรื
ุ่ อ ต่างชาติก็ตามมักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนีม้ ากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีก สี่ แ ห่ ง
ดังนัน้ รอบๆ บริเวณนีจ้ ึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปนุ่ นั่นก็คือ การชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปนนั
ุ่ ้น มีขั้นตอนมากมาย
เริ่มตัง้ แต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ ตอนนัน้ ล้วนมีขนั้ ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็ นอย่า ง
มาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้ว ยตัวท่านเองอี กด้ว ย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ของที่ ฝากของที่ ระลึ กตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตงั้ ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปนุ่ ด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับนา้ ทะเล นาท่านขึน้ ชมความงาม
กันแบบใกล้ชิดยังบริ เวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิ อากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่
สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกั บ
ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
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หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึ้นได้เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม
ทัวร์เป็ น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ ของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิไ ด้
และยังเป็ นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว

เมืองโตเกียว (Tokyo) นาท่านช้อปปิ้ งที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่หๆ์ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนย์กลางของของ
ย่านนี ้ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปนุ่ ในแต่ละวันมีผคู้ นจานวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ ทางด้าน
ตะวันตกย่านนีท้ ี่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทงั้ โรงแรมชัน้ นา และในส่วนทางด้านตะวันออกนัน้ คือ คาบูกิโจ (Kabukijo) เป็ นย่านที่เต็มไปด้ว ยห้า งสรรพสิ นค้า , ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ าขนาดใหญ่อ ย่า ง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรี ที่ มี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya)

คา่
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พ
ี ัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้ งชิบูย่า - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - สนามบินฮาเน
ดะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็ นวัดที่เก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว
อย่างมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ์
4.5 เมตร ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ในนามประตูฟ้าคารณและท่านจะได้สนุกกับการเดินเลื อกดูสินค้าต่างๆ
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สองข้างทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรา้ นค้าขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจ
ที่ระลึกฯลฯ

กลางวัน

ย่านชิบูย่า (Shibuya) แหล่งช้อปปิ ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สดุ ๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมี ห้าง
ฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้ม ากมายรวมทั้งมี รูปปั้ น “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบจนวันตายของมัน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
โอไดบะ (Odaiba) เป็ นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้ มาเป็ นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1850 เกาะนีเ้ ป็ นที่แสดงให้เห็นถึง วิสยั ทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปนุ่ ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ให้เป็ นไปได้ขนึ ้ มาให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีรา้ นค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่าน
ถ่ายรู ปกับกันดัม้ ตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีรา้ นค้าสาหรับคอกัน ดั้ม
อย่างกันดั้มคาเฟ่ และใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมากับห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอมอน
หรือ Doraemon Future Department ขึน้ ชื่อว่าเป็ น ร้านค้าของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบด้วย
โซนร้านค้าที่จาหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ทงั้ หมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถึงมีสินค้าหายากที่มีวางจาหน่ายเฉพาะที่นี่เท่า นั้น
เรียกได้ว่ามีสินค้าให้แฟนๆ ได้เลือกซือ้ กันอย่างจุใจเลยทีเดียว ว่ากันว่า นี่คือสถานที่ที่เหล่าสาวก “โดราเอม่อน” ควรมาเยือน
สักครัง้ ในชีวิต เพราะจะได้สมั ผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษ ราวกับยกออกมาจากการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็ นโซน “Secret Gadgets
Lab” ที่จาลองบรรยากาศภายในให้ผู้มาเยือนรู ส้ ึกราวกับว่ากาลังได้สมั ผัสกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋ าของโดราเอม่ อน
อย่างที่ปรากฎอยู่ในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ให้แฟนๆ ของโดราเอม่อนได้ สร้างของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียว
เป็ นของตัวเองอีกด้วยและห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ ห้างดังของย่านนีท้ ี่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า
ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่น่ีอยู่ท่ีช้นั 5 เป็ น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค
รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปนุ่ มาไว้ที่นี่ สาคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ ้งได้
อย่างชัดเจน

ทัวร์ญ่ปี นุ่ OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต์ 7วัน 4คืน (TG)

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลาเดินทางนาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 7 สนามบินสุวรรรภูมิ [TG661 00.20-05.25 ]
00.20 น.
05.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ราคาแนะนาเพียง : OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต์ 7วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 11 – 17 เม.ย.63
วันที่ 14 – 20 เม.ย.63

59,900
59,900

59,900
59,900

57,900
57,900

8,900
8,900

33,900
33,900

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ รม์ เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่น่งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิ นทางเข้าประเทศญี่ปนุ่
โดยผิด กฎหมายและในขั้น ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ ปุ่น ขึน้ อยู่ กับ การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
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4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ องพัก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ ว ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋ว เครื่องบิ นหการบิน ไทย 20 กิ โล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป ทางสาย
การบินไทย มีการปรับลดนา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
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1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีป่ นุ่
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
กาหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวัน
เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุ ดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ น อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต ้องแจ้ง ล่วงหน้า ทั้ง นี้ขึน้ อยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
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2.
3.

สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม
และอื่นๆ)

กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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