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สะพานโทเก็ตสเึคียว | ศาลเจา้ชิราฮิเงะ | เมืองกโุจฮะจิมงั | ระบ าพืน้เมือง | น  า้แรธ่รรมชาติ 
ถนนตน้สน Metasequoia Namiki | หมูบ่า้นชิราคาวาโกะ | ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 | วดัอาซากสุะ 
ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM ชอ้ปป้ิง JR KYOTO STATION | ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ

 

 

  

ราคาแนะน าเพยีง 59,900.- 

 

OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต ์7วัน 4คนื 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (TG622  23.59-07.20) 
วนัที่ 2.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – นารา – วดัโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสเึคียว – ป่าไผ่ – ศาลเจา้ฟูจิมิ อินาริ –  

             ชอ้ปป้ิง JR KYOTO STATION 

วนัที่ 3.  ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจา้ชิราฮิเงะ – ถนนตน้สน Metasequoia Namiki – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น  า้แรธ่รรมชาติ 

วนัที่ 4.  เมืองกโุจฮะจิมงั – พิพิธภัณฑก์โุจฮะจิมงั – ชมการสาธิตระบ าพืน้เมือง – รา้นมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ –  

             เมืองมตัสโึมโต ้

วนัที่ 5.  ทะเลสาบคาวากจูิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 – โตเกียว – ชินจกูุ 
วนัที่ 6.  วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชิบยู่า – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซิตี ้– โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) 
วนัที่ 7.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภูมิ) (TG661 00.20-05.25) 

เดนิทาง เมษายน 2563  
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 
(TG622 23.59-07.20) 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

07.20 น. เดินทางถงึ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ที่ตั้งขึน้มาในปี 710 และได้รบัอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ 

จนกระทั่งถงึปัจจบุันนีย้ังคงมีสถานที่ส  าคัญทางประวติัศาสตรม์ากมาย รวมไปถงึวดัวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุอีกดว้ย วัดโทไดจ ิ

(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมี
ความส าคญัทางประวัติศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สดุใน
โลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตส ึยังเด่นที่ประดิษฐานด้านในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุของญ่ีปุ่ น มี
ความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถกู สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรสัรูไ้ด ้และเป็นที่ชื่นชอบส าหรบันกัท่องเที่ยวก็คือ
เจา้กวางนอ้ยใหญ่ที่เดินควกัไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถใหอ้าหารกวางเหล่านั้นดว้ยขนมแซมเบท้ี่ท  ามาส  าหรบักวางโดยเฉพาะ 
โดยจะมีรา้นที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พ  านกัของจักรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก็้เป็นเมืองที่ใหญ่
เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทั้งมีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลา้นคน ซึ่งสภาพบา้นเมืองยังคงอนรุกัษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะเป็น
สว่นมาก อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่
นิยมตัง้แต่สมยัเฮอัน (794-1185) เป็นตน้มา และจะมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกนัอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากรุะบาน
และช่วงใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปลี่ยนส ีตวัเมืองอาราชิยาม่านัน้จะคกึคกัมากในช่วงวนัหยุด มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณ
โดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ ได้รบัความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี ้ก็คือ อุโมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) 
ทางเดินที่โอบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สเีขียวที่สงูมาก สว่นทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวดัเลก็ๆ กระจายอยู่ทั่วไป 
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 จดุท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์อารา

ชิยาม่า เป็นสะพานที่ใชข้า้มแม่น  า้สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกลก้บัตวัเมืองมากนกั จากนัน้น  าท่านเดินทางสูย่่านการคา้ของ
เกียวโต 

 ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรอื ศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต 
มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทรอิิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรยีงตัวกันขา้งหลงัศาลเจา้จ  านวนหลายหมื่นตน้จนเป็น
ทางเดินไดท้ั่วทั้งภูเขาอินาร ิ(Mt. Inari) ที่ผูค้นเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักสิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเชื่อ
ของไทย) จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิง้จอกเป็นสตัวค์ู่
กาย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน ศาลเจา้แห่งนีม้ีความ
เก่าแก่มากถูกสรา้งขึน้ตั้งแต่ก่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรอืกว่าพันปีมาแลว้ อีก
ทัง้ที่แห่งนีย้งัไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA อีกดว้ย 

 

 
 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลกัของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สดุ

ของประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกแบบอาคารใหดู้สมัยใหม่ และยังเป็นแหลง่ศูนยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยู่เรยีงรายทั้ง
ดา้นในและดา้นนอกสถานี แถมที่นีย้งัมีศนูยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญ่ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัอีกดว้ย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 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 า้จืดตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะ บนเกาะฮอนชู หากเคยอ่าน

วรรณกรรมโบราณหลายเรื่องของญ่ีปุ่ นก็จะพบกบัชื่อของทะเลสาบบิวะนีอ้ยู่บ่อยครัง้เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง
เกียวโตซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น วรรณกรรมในสมัยนั้นจึงใชท้ะเลสาบบิวะเป็นเป็นฉากประกอบซะส่วนมาก และ 
ทะเลสาบนีย้งัเป็นศนูยร์วมของแม่น  า้หลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลมุพืน้ที่ราว 670 
ตารางกิโลเมตร ชื่อเดิมของทะเลสาบคือ “โอมิ” (Omi) แต่มาเปลี่ยนเป็น บิวะโกะในสมัยเอโดะ และจากข้อมูลของ
นกัวิทยาศาสตรส์รุปไดว้่าทะเลสาบบิวะมีอายเุก่าแก่เป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทีเดียว 

 

 
 ศาลเจา้ชิราฮิเงะ (Shirahige Shrine) เป็นศาลเจา้ที่ปัจจบุันไดร้บัความสนใจจากผูค้นจ านวนมากในฐานะจดุเสรมิดวงชะตา 

ตัง้อยู่ในเมืองทะคะชิมะ (Takashima City) ทางฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบบิวะ สรา้งขึน้เมื่อราว 1,900 ปีก่อน และเป็นศาลเจา้
ที่มีประวติัศาสตรเ์ก่าแก่ยาวนานที่สดุในจงัหวดัชิงะ (Shiga) เชื่อกนัว่าศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นที่สถิตยข์องเทพเจา้ที่ใหพ้รเพื่อใหม้ี
อายุยืนยาว มี เสาโทรอิิ สีแดงซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ยืนตระหง่านอยู่กลางทะเลสาบ เป็นภาพภูมิทัศน์ที่งดงามราว
ภาพวาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ถนนต้นสน Metasequoia Namiki (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ถนนที่เสน้ตรงที่ปกคลมุไปดว้ยตน้สนพันธุ์ Metasequoia 

หรอืเรยีกอีกชื่อว่า ต้นเมต้า ตั้งอยู่ชานเมืองทะคะชิมะ (Takashima City) สองขา้งทางเต็มไปดว้ยตน้เมตา้จ านวนกว่า 500 
ตน้ แต่ละตน้ปลกูเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทั้งสองขา้งทาง บางช่วงก่ิงกา้นของตน้เมตา้จะโนม้เขา้หากัน ราวกบัเป็นอุโมงค์
ตน้ไมเ้ป็นวิวที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ความงามของถนนทิวสนนีส้ามารถชมไดทุ้กฤด ูคือในช่วงฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูรอ้นทิวสนจะเขียว
ชอุ่มเป็นพุ่มสวยงาม สว่นช่วงฤดใูบไมร้่วงคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ตน้เมตา้ผลดัใบเป็นสสีม้เหลอืง ส่วน
ในฤดหูนาวก่ิงกา้นของตน้เมตา้จะถกูปกคลมุไปดว้ยหิมะขาวโพลน เป็นทศันียภาพที่งดงามหายากในญ่ีปุ่ น 
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 MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงรา้นค้าแบรนด์เนมชั้นน  าและ

รา้นอาหารญ่ีปุ่ นและอาหารนานาชาติกว่า 240 รา้นเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอาทเ์ล็ทที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ นมีความมี
ความใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถกูออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยกบัเมืองนิวออรล์นีสซ์ึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวนัตก
ของอเมรกิาอีกดว้ย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก GUJO HACHIMAN ONSEN หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันท่ี 4 
เมืองกุโจฮะจิมัง – พิพิธภัณฑกุ์โจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบ าพืน้เมือง –  
ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโต้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองกุโจฮะจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยากาศแบบยอ้นยุคสมัยอดีต กุโจฮะจิมังมีรางน า้จ  านวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมือง

แห่งสายน า้ ซึ่งจะไดยิ้นเสียงน า้ไหลสะทอ้นไปทั่วทัง้ตัวเมือง ดว้ยบรรยากาศที่ท  าใหห้วนนึกถึงอดีตนั้น ท  าใหท้ั้งเมืองเสมือน
กบัเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได ้เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี ้ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ย่างแน่นอน 
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 พิพิธภัณฑก์ุโจฮะจมัิง ฮาครุนัคัง ที่รวบรวมเสน่หข์องเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว ้นกัท่องเที่ยวสามารถเรยีนรูว้ิธีการร่ายร  ากโุจโอ

โดร ิซึ่งเป็นการร่ายร  าประจ าเมืองที่ในทกุช่วงฤดรูอ้นจะมีการจดัเทศกาลการรา่ยร  าสดุย่ิงใหญ่ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นขึน้ โดยจะจัด
ต่อเนื่องกันถึง 33 คืน ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถงึตน้เดือนกนัยายน นอกจากนีย้ังมีโซนเรยีนรูป้ระวติัศาสตรแ์ละการร่ายร  า
จากผูรู้อ้ย่างใกลช้ิด รวมถึงจุดจ าหน่ายขนมและของฝากประจ าเมืองกุโจอีกดว้ย พรอ้มโขวก์ารสาธิตระบ าพืน้เมือง Odori 
Dance คือการเตน้ร  าชนิดหนึ่งของญ่ีปุ่ น ผูแ้สดงจะแต่งกายสีสนัสดใสมารว่มเตน้ร  า เครื่องดนตรีประกอบไปดว้ย ชามิเซ็ง , 
กลองไทโกะ และขลุย่ ธีมหลกัของงานก็คือการบา้ไปดว้ยกนั หรอื อาจจะมีช่ือเรยีกอีกอย่างว่างานเตน้ของคนบา้นัน้เอง 

 

 
 ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นรา้นที่เครื่องมีดตน้ต าหรบัของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวติัยาวนานกว่า 75 ปี สถานที่ที่ผลติมีดได้

คมสุด ๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญ่ีปุ่ นอย่างดาบเซกิ ส  าหรับที่รา้นซันชูนี ้มีเครื่องใช้ของมีคมต่างๆ 
มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมีดหรอืกรรไกรตัดแต่งก่ิงและสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดส  าหรบัท  า
ครวัหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายย่ิงขึน้อกจากนี ้ยังมีดาบญ่ีปุ่ น ขนมและเครื่องด่ืมเย็นๆ 
จ าหน่ายอีกดว้ย พรอ้มทัง้สามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิร ิไดแ้บบใกล้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามูไรฟันฉบัเดียวตน้
ไผ่ขาดเป็น 2 ท่อน!! 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ั้งเดิม และยังไดร้บัเลือกจากองคก์ารยูเนสโกให้

เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดดี้ และรูปร่างของ
หลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ีว้่า “กสัโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมความ
งามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MUTSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ตามสภาพอากาศ) 
– โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส  าหรบั

นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบที่ เหลืออีกสี่แห่ง 
ดงันัน้รอบๆ บรเิวณนีจ้งึเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของที่ระลกึมากมาย 

 

 
 สมัผัสวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนั้น มีขั้นตอนมากมาย 

เริ่มตัง้แต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยังมีโอกาสไดล้องชงชาด้วยตัวท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากระดับน า้ทะเล น  าท่านขึน้ชมความงาม
กันแบบใกลช้ิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศอันบริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลกึกับ
ภูเขาไฟที่ไดช้ื่อว่ามีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟจูิและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกับภูเขาไฟฟจูิได ้
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภูเขาไฟฟจูิไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 

 

 
 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปป้ิงท่ี ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

หลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกทุี่เป็นเหมือนศนูยก์ลางของของ
ย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้รกิารสถานีแห่งนี ้ทางดา้น
ตะวันตกย่านนีท้ี่เต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชัน้น  า และในสว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยหา้งสรรพสินค้า, รา้นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 วัดอาซากุสะ - ช้อปป้ิงชิบูย่า - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - สนามบิน
ฮาเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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  นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจ ิเป็นวดัที่เก่าแก่และไดร้บัความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว
อย่างมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าที่ศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ในนามประตูฟ้าค ารณและท่านจะไดส้นุกกับการเดินเลือกดูสินคา้ต่างๆ 
สองขา้งทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรา้นคา้ขายของที่ระลกึต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจ
ที่ระลกึฯลฯ 

 

 
 ย่านชิบูย่า (Shibuya) แหล่งชอ้ปป้ิงสตรทีที่ย่ิงใหญ่สดุๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและรา้นคา้อีกนบัพนั ซึ่งมีหา้ง

ฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรา้นคา้แฟชั่นไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซื่อสตัยฮ์าจิ ที่เฝ้ารอคอย
เจา้นายหนา้สถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นที่แสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง สิ่งที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มาให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และใหท้่าน
ถ่ายรูปกับกนัดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส  าหรบัคอกันดั้ม 
อย่างกันดั้มคาเฟ่ และใหม่ล่าสดุ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ ผ่านมากับห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอมอน 
หรอื Doraemon Future Department ขึน้ชื่อว่าเป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบด้วย
โซนรา้นคา้ที่จ  าหน่ายสนิคา้ลิขสทิธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถึงมีสนิคา้หายากที่มีวางจ าหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น 
เรยีกไดว้่ามีสนิคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลือกซือ้กนัอย่างจุใจเลยทีเดียว ว่ากนัว่า นี่คือสถานที่ที่เหลา่สาวก “โดราเอม่อน” ควรมาเยือน
สกัครัง้ในชีวิต เพราะจะไดส้มัผัสกบัประสบการณส์ดุพิเศษ ราวกับยกออกมาจากการต์นู ไม่ว่าจะเป็นโซน “Secret Gadgets 

Lab” ที่จ  าลองบรรยากาศภายในใหผู้ม้าเยือนรูส้กึราวกับว่าก าลงัไดส้มัผัสกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋าของโดราเอม่อน
อย่างที่ปรากฎอยู่ในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแ้ฟนๆ ของโดราเอม่อนได ้สรา้งของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียว
เป็นของตัวเองอีกดว้ยและห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดังของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งรา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้
ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพารค์ 
รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ได้
อย่างชดัเจน 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

วันท่ี 7 สนามบินสุวรรรภูมิ [TG661 00.20-05.25 ] 
00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG661 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
05.25 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 

 ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **  

 

 

ราคาแนะน าเพียง : OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต ์7วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย  
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

 ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)   
ท่านละ  

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี  
(ไม่เสริมเตียง)  

ท่านละ  

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11 – 17 เม.ย.63   59,900  59,900  57,900  8,900 33,900 
วนัท่ี 14 – 20 เม.ย.63  59,900 59,900 57,900 8,900 33,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด  าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตาม

เง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสาย
การบินไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


