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OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วัน 4คืน 

เดินทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 2562  

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 45,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู ิ) – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) (TG622 23.15-06.25) 
วนัท่ี 2.  โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) -นารา-วดัโทไดจิ-เกียวโต-อาราซิยาม่า-สะพานโทเค็ทสเึคียว-ป่าไผ-่ศาลเจ้าฟจูิมอิินาริ- 

ช้อปปิง้ JR KYOTO STATION 

วนัท่ี 3.  ทะเลสาบ บวิะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิง้ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

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

วนัท่ี 5.  ทะเลสาบคาวากจูิโกะ – กิจกรรมชงชา – อโุมงใบเมเปิล้ โมมจิิ ไคโร (ตามสภาพอากาศ) – ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 – โตเกียว – ซินจกู ุ
วนัท่ี 6.  วดัอาซากซุะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามกิิ – ช้อปปิง้ชิบยู่า –โอไดบะ –ไดเวอร์ซิตี-้ อควาซิตี ้

โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) 
วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรรภมู)ิ  (TG661 00.20-05.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 
(TG622 23.15-06.25) 

19.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG622 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ 
– สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – ช้อปป้ิง JR KYOTO STATION 

06.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิคันไซ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีตัง้ขึน้มาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพทุธอย่างเต็มท่ี 

จนกระทัง่ถึงปัจจบุนันีย้งัคงมีสถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์มากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามท่ีเก่าแก่ท่ีสดุอีกด้วย 
วัดโทไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ
และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไม้ท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบุตส ึยงัเดน่ท่ีประดษิฐานด้านในอาคารหลกัน่ี ซึ่งก็เรียกได้วา่มีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสดุของญ่ีปุ่ น 
มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถูก สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้ และเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรับนักท่องเท่ียวก็
คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ท่ีเดินควกัไขวไ่ปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านัน้ด้วยขนมแซมเบ้ท่ีท ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ 
โดยจะมีร้านท่ีขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและท่ีพ านกัของจกัรพรรดญ่ีิปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจบุนันีก้็เป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยังคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็น
สว่นมาก 
อาราชยิาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นท่ีนิยมตัง้แต่
สมยัเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกนัอย่างคบัคัง่ในช่วงท่ีดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้แดงหรือใบไม้เปล่ียนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่านัน้จะคึกคกัมากในช่วงวนัหยดุ มีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเท่ียวได้เร่ือยๆ สถานท่ีท่ีได้รับความนิยมอีกท่ีหนึ่งเม่ือมาถึงเมืองนีก้็คือ อโุมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดนิท่ีโอบ
ล้อมด้วยต้นไผสี่เขียวท่ีสงูมาก สว่นทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวดัเลก็ๆ กระจายอยู่ทัว่ไปตามภเูขาท่ีเขียวชะอุ่ม 

 จดุท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ท่ีตัง้ของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์อารา
ชิยามา่ เป็นสะพานท่ีใช้ข้ามแมน่ า้สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้กบัตวัเมืองมากนกั จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่านการค้าของ
เกียวโต 
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  ศาลเจ้าฟุชมิิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ท่ีมีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต 

มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสีูแดงท่ีเรียงตวักันข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหม่ืนต้นจนเป็น
ทางเดนิได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ (Mt. Inari) ท่ีผู้คนเช่ือกนัวา่เป็นภเูขาศกัสทิธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเช่ือของ
ไทย) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัว์คู่กาย 
(บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนีมี้ความเก่าแก่
มากถูกสร้างขึน้ตัง้แต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว อีกทัง้ท่ี
แห่งนีย้งัได้เป็นสว่นหนึ่งของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย 

 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลกัของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกแบบอาคารให้ดสูมยัใหม่ และยงัเป็นแหลง่ศนูย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้อยู่เรียงรายทัง้
ด้านในและด้านนอกสถานี แถมท่ีนีย้งัมีศนูย์การค้า Porta ขนาดใหญ่ให้ได้ช้อปปิง้กนัอีกด้วย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
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ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก KYOTO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki –  
ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

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

วรรณกรรมโบราณหลายเร่ืองของญ่ีปุ่ นก็จะพบกบัช่ือของทะเลสาบบหิวะนีอ้ยู่บอ่ยครัง้เน่ืองจากสถานท่ีตัง้อยู่ไมไ่กลจากเมือง
เกียวโตซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น วรรณกรรมในสมยันัน้จึงใช้ทะเลสาบบิวะเป็นเป็นฉากประกอบซะส่วนมาก และ 
ทะเลสาบนีย้ังเป็นศนูย์รวมของแมน่ า้หลายสายท่ีไหลมาบรรจบกนัจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลมุพืน้ท่ีราว 670 
ตารางกิโลเมตร ช่ือเดิมของทะเลสาบคือ “โอมิ” (Omi) แต่มาเปล่ียนเป็น บิหวะโกะในสมัยเอโดะ และจากข้อมูลของ
นกัวทิยาศาสตร์สรุปได้วา่ทะเลสาบบหิวะมีอายเุก่าแก่เป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทีเดียว 

 ศาลเจ้าชริะฮเิงะ (Shirahige Shrine) เป็นศาลเจ้าท่ีปัจจบุนัได้รับความสนใจจากผู้คนจ านวนมากในฐานะจุดเสริมดวงชะตา 
ตัง้อยู่ในเมืองทะคะชิมะ (Takashima City) ทางฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบบวิะ สร้างขึน้เม่ือราว 1,900 ปีก่อน และเป็นศาลเจ้า
ท่ีมีประวตัิศาสตร์เก่าแก่ยาวนานท่ีสดุในจังหวดัชิงะ (Shiga) เช่ือกนัวา่ศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นท่ีสถิตย์ของเทพเจ้าท่ีให้พรเพ่ือให้มี
อายุยืนยาว มี เสาโทริอิ สีแดงซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจ้ายืนตระหง่านอยู่กลางทะเลสาบ เป็นภาพภูมิทัศน์ท่ีงดงามราว
ภาพวาด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 ถนนต้นสน Metasequoia Namiki (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ถนนท่ีเส้นตรงท่ีปกคลมุไปด้วยต้นสนพนัธุ์ Metasequoia 
หรือเรียกอีกช่ือวา่ ต้นเมต้า ตัง้อยู่ชานทะคะชิมะ (Takashima City)  สองข้างทางเตม็ไปด้วยต้นเมต้าจ านวนกวา่ 500 ต้น แต่
ละต้นปลกูเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทัง้สองข้างทาง บางช่วงกิ่งก้านของต้นเมต้าจะโน้มเข้าหากัน ราวกับเป็นอโุมงค์ต้นไม้
เป็นววิท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ ความงามของถนนทิวสนนีส้ามารถชมได้ทุกฤด ูคือในช่วงฤดใูบไม้ผลิและฤดรู้อนทิวสนจะเขียวชอุ่ม
เป็นพุ่มสวยงาม สว่นช่วงฤดใูบไม้ร่วงคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงท่ีต้นเมต้าผลดัใบเป็นสีส้มเหลือง สว่นในฤดู
หนาวกิ่งก้านของต้นเมต้าจะถกูปกคลมุไปด้วยหิมะขาวโพลน เป็นทศันียภาพท่ีงดงามหายากในญ่ีปุ่ น 
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 MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ร้านค้าแบรนด์เนมชัน้น าและ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นและอาหารนานาชาติกว่า 240 ร้านเลยทีเดียว ท่ีน่ีถือเอ้าท์เลตท่ีมีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ นมีความมี
ความใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถกูออกแบบให้มีลกัษณะคล้ายกับเมืองนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวนัตก
ของอเมริกาอีกด้วย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก GUJO HACHIMAN ONSEN หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 4 
เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบ าพืน้เมือง –  
ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองท่ีหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุคสมยัอดีต กโุจฮาจิมงัมีรางน า้จ านวนมากจนถูกเรียกวา่เป็นเมือง

แห่งสายน า้ ซึ่งจะได้ยินเสียงน า้ไหลสะท้อนไปทัว่ทัง้ตวัเมือง ด้วยบรรยากาศท่ีท าให้หวนนึกถึงอดีตนัน้ ท าให้ทัง้เมืองเสมือน
กบัเป็นอีกโลกหนึ่งก็วา่ได้ เพียงแคเ่ดนิในเมืองแห่งนี ้ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัย้อนเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน 

 พพิิธภัณฑ์กุโจฮะจมัิง ฮาครัุนคงั ท่ีรวบรวมเสน่ห์ของเมืองกโุจฮะจิมงัเอาไว้ นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้วธีิการร่ายร ากโุจโอ
โดริ ซึ่งเป็นการร่ายร าประจ าเมืองท่ีในทกุช่วงฤดรู้อนจะมีการจัดเทศกาลการร่ายร าสดุยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นขึน้ โดยจะจัด
ตอ่เน่ืองกนัถึง 33 คืน ตัง้แตป่ลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกนัยายน นอกจากนีย้ังมีโซนเรียนรู้ประวตัิศาสตร์และการร่ายร า
จากผู้ รู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงจุดจ าหน่ายขนมและของฝากประจ าเมืองกุโจอีกด้วย พร้อมโขว์การสาธิตระบ าพืน้เมือง Odori 
Dance คือการเต้นร าชนิดหนึ่งของญ่ีปุ่ น ผู้แสดงจะแต่งกายสีสนัสดใสมาร่วมเต้นร า เคร่ืองดนตรีประกอบไปด้วย ชามิเซ็ง , 
กลองไทโกะ และขลุย่ ธีมหลกัของงานก็คือการบ้าไปด้วยกนั หรือ อาจจะมีช่ือเรียกอีกอย่างวา่งานเต้นของคนบ้านัน้เอง 

 
 ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นร้านท่ีเคร่ืองมีดต้นต าหรับของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวตัยิาวนานกวา่ 75 ปี สถานท่ีท่ีผลติมีดได้

คมสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ่ นอย่างดาบเซกิ ส าหรับท่ีร้านซันชูนีมี้เคร่ืองใช้ของมีคมต่าง ๆ 
มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแตง่กิ่งและสวน กรรไกรตดัเลบ็ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดส าหรับท า
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ครัวหลากหลายรูปแบบท่ีช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึ ้นอกจากนีย้ังมีดาบญ่ีปุ่ น ขนมและเคร่ืองดื่มเย็น ๆ 
จ าหน่ายอีกด้วย พร้อมทัง้สามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวชิาอิไอกิริ ได้แบบใกล้ๆ ด้วยการใช้ดาบซามไูรฟันฉับเดียวต้น
ไผข่าดเป็น 2 ท่อน!! 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียงัคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้

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

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – อุโมงใบเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร (ตามสภาพ
อากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Kawaguchiko) ท่ีเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภเูขาไฟฟจูิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับ

นักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมักจะมาหาท่ีพกัผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบท่ีเหลืออีกส่ีแห่ง 
ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเตม็ไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของท่ีระลกึมากมาย 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การเรียนพธีิชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน
มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลกึ
ตามอธัยาศยั 

 โมมิจ ิไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ) จุดชมใบไม้เปล่ียนท่ีสวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากชูิโกะ ต้นเม
เปิล้ท่ีขึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน า้จะเปล่ียนสีทัง้ส้มและแดง ใบท่ีแห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงท่ีคลองน า้ ท าให้ทัง้ด้านบนและ
ด้านลา่งเต็มไปด้วยใบเมเปิล้ จึงดเูหมือนกบัเป็นอโุมงค์ใบเมเปิล้ ในตอนกลางคืนจะมีการดบัไฟ เปิดประดบัยาวตามทางเดิน
ไปตลอดแนวอีกด้วย ให้ท่านได้เพลดิเพนิกบัการชมใบไม้เปล่ียนสี และเก็บภาพความประทบัใจ 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

  ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม
กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอันบริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 

 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปป้ิงที่  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกท่ีุเป็นเหมือนศนูย์กลางของของ
ย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคกึคกัท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางด้าน
ตะวนัตกย่านนีท่ี้เตม็ไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบกูิโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีท่ีมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 วัดอาซากุซะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ -  
ช้อปป้ิงชิบูย่า - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้- อควาซิตี ้- สนามบินฮาเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นมสัการเจ้าแมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจ ิเป็นวดัท่ีเก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อย่างมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยงัมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสดุของวดั ในนามประตฟู้าค ารณและท่านจะได้สนุกกับการเดินเลือกดสูินค้าต่างๆ 
สองข้างทางของ ถนนนากามเิซะ ซึ่งมีร้านค้าขายของท่ีระลึกตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจ
ท่ีระลกึฯลฯ 

 เดินสู่ริมแม่น า้สมุิดะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยท่ีสงูท่ีสดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
(Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเม่ือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิตคิวามสงูของหอกวางตุ้ง ใน
มณฑลกวา่งโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 ถนนอิโชนามิกิ ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งท่ีคนญ่ีปุ่ นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปล่ียนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน-ต้นเดือนธนัวาคมของทกุปีจะตรงกบัฤดใูบไม้เปล่ียนสี [ขึน้กบัสถานท่ีในแตล่ะภมูภิาคของญ่ีปุ่ น] ถนนแห่งนีป้ลกู
ต้นแป๊ะก๊วยไว้ตลอด 2 ข้างทางในช่วงฤดใูบไม้เปล่ียนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่าน
จะได้ถ่ายรูปและชมความงามของใบไม้ท่ีเปล่ียนสีพร้อมกบับรรยากาศท่ีแสนโรแมนตกิท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย 
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 ย่านชบูิย่า (Shibuya) แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯตา่งๆและร้านค้าอีกนับพนั ซึ่งมีห้าง

ฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซ่ือสตัย์ฮาจิ ท่ีเฝ้ารอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 ไดเวอร์ ซิตี ้โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้า

หลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิตี ้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวั
ใหม ่RX-0 Unicorn  รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี  ้ ห้างดงัของย่านนีท่ี้ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่วา่จะเป็นเสือ้ผ้า
ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค 
รวบรวมราเมง็ชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ท่ีน่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้
อย่างชดัเจน 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาเดนิทางน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 

วันที่ 7 สนามบินสุวรรรภูมิ [TG661 00.20-05.25 ] 
00.20 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG677 

สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
05.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
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.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ทา่น 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
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4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


