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OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วัน 4คืน 

เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 45,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

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

ชอ้ปป้ิง JR KYOTO STATION 

วนัท่ี 3.  ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจา้ชิราฮิเงะ – ถนนตน้สน Metasequoia Namiki – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 4. เมืองกโุจฮาจิมงั – พิพิธภณัฑก์โุจฮะจิมงั – ชมการสาธิตระบ าพืน้เมือง – รา้นมีด Hamono-ya Sansu – หมูบ่า้นชิราคาวาโกะ – มตัสโึมโต ้

วนัท่ี 5.  ทะเลสาบคาวากจิูโกะ – กิจกรรมชงชา – อโุมงใบเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร (ตามสภาพอากาศ) – ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – โตเกียว – ซินจกู ุ
วนัท่ี 6.  วดัอาซากสุะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทร ี– ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ – ชอ้ปป้ิงชิบยูา่ –โอไดบะ –ไดเวอรซ์ติี-้ อควาซิตี ้

โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) 
วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภมูิ)  (TG661 00.20-05.25) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ ) – โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) 
(TG622 23.15-06.25) 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.15 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ 
– สะพานโทเก็ตสึเคยีว – ศาลเจ้าฟูจมิิอนิาริ – ช้อปป้ิง JR KYOTO STATION 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ที่ตัง้ขึน้มาในปี 710 และไดร้บัอิทธิพลของศาสนาพทุธอย่างเต็มที่ 

จนกระทั่งถึงปัจจบุนันีย้งัคงมีสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรม์ากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุอีกดว้ย 
วัดโทไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบทุส ึ(Daibutsu of Nara) นบัเป็นหนึ่งในวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สดุ
และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่
ที่สดุในโลก หลวงพอ่โตหรอื ไดบตุส ึยงัเดน่ท่ีประดิษฐานดา้นในอาคารหลกันี่ ซึง่ก็เรยีกไดว้า่มีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุของญ่ีปุ่ น 
มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแหง่นีน้ัน้ถกู สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรสัรูไ้ด ้และเป็นที่ช่ืนชอบส าหรบันกัท่องเที่ยวก็
คือเจา้กวางนอ้ยใหญ่ที่เดินควกัไขวไ่ปมา ซึง่ก็สามารถใหอ้าหารกวางเหลา่นัน้ดว้ยขนมแซมเบท้ี่ท  ามาส าหรบักวางโดยเฉพาะ 
โดยจะมีรา้นท่ีขายราคาก็จะอยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 

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

เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลา้นคน ซึ่งสภาพบา้นเมืองยงัคงอนรุกัษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะเป็น
สว่นมาก 
อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึง่ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตัง้แต่
สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นตน้มา และจะมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกนัอย่างคบัคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไมแ้ดงหรอืใบไมเ้ปลีย่นส ีตวัเมืองอาราชิยามา่นัน้จะคึกคกัมากในช่วงวนัหยดุ มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวไดเ้รือ่ยๆ สถานท่ีที่ไดร้บัความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนีก็้คือ อโุมงคป่์าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ลอ้มดว้ยตน้ไผส่เีขียวที่สงูมาก สว่นทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวดัเลก็ๆ กระจายอยูท่ั่วไปตามภเูขาที่เขียวชะอุม่ 

 จุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตัง้ของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณอ์ารา
ชิยามา่ เป็นสะพานที่ใชข้า้มแมน่ า้สายใหญ่ของเมือง ซึง่อยูไ่มใ่กลก้บัตวัเมืองมากนกั จากนัน้น าทา่นเดินทางสูย่า่นการคา้ของ
เกียวโต 
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  ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรอื ศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแหง่หนึง่ของเมืองเกียวโต 

มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหมื่นตน้จนเป็น
ทางเดินไดท้ั่วทัง้ภเูขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผูค้นเช่ือกนัว่าเป็นภเูขาศกัสิทธ ์โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเช่ือ
ของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอดุมสมบรูณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัวค์ู่
กาย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งนีม้ีความ
เก่าแก่มากถกูสรา้งขึน้ตัง้แตก่่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแลว้ อีก
ทัง้ที่แหง่นีย้งัไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ เรือ่ง MEMOIRS OF GEISHA อีกดว้ย 

 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลกัของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกแบบอาคารใหด้สูมยัใหม ่และยงัเป็นแหลง่ศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยูเ่รียงรายทัง้
ดา้นในและดา้นนอกสถานี แถมที่นีย้งัมีศนูยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญ่ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัอีกดว้ย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KYOTO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
ทะเลสาบ บวิะ – ศาลเจ้าชริาฮเิงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki –  
ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

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

วรรณกรรมโบราณหลายเรือ่งของญ่ีปุ่ นก็จะพบกบัช่ือของทะเลสาบบิหวะนีอ้ยูบ่อ่ยครัง้เนื่องจากสถานท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากเมือง
เกียวโตซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น วรรณกรรมในสมยันัน้จึงใชท้ะเลสาบบิวะเป็นเป็นฉากประกอบซะส่วนมาก และ 
ทะเลสาบนีย้งัเป็นศนูยร์วมของแมน่ า้หลายสายที่ไหลมาบรรจบกนัจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลมุพืน้ที่ราว 670 
ตารางกิโลเมตร ช่ือเดิมของทะเลสาบคือ “โอมิ” (Omi) แต่มาเปลี่ยนเป็น บิหวะโกะในสมยัเอโดะ และจากขอ้มูลของ
นกัวิทยาศาสตรส์รุปไดว้า่ทะเลสาบบิหวะมีอายเุก่าแก่เป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทีเดียว 

 ศาลเจ้าชิระฮิเงะ (Shirahige Shrine) เป็นศาลเจา้ที่ปัจจบุนัไดร้บัความสนใจจากผูค้นจ านวนมากในฐานะจดุเสรมิดวงชะตา 
ตัง้อยูใ่นเมืองทะคะชิมะ (Takashima City) ทางฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบบิวะ สรา้งขึน้เมื่อราว 1,900 ปีก่อน และเป็นศาลเจา้
ที่มีประวตัิศาสตรเ์ก่าแก่ยาวนานที่สดุในจงัหวดัชิงะ (Shiga) เช่ือกนัว่าศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นที่สถิตยข์องเทพเจา้ที่ใหพ้รเพื่อใหม้ี
อายยุืนยาว มี เสาโทริอิ สีแดงซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องศาลเจา้ยืนตระหง่านอยู่กลางทะเลสาบ เป็นภาพภมูิทศันท์ี่งดงามราว
ภาพวาด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 ถนนต้นสน Metasequoia Namiki (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ) ถนนที่เสน้ตรงที่ปกคลมุไปดว้ยตน้สนพนัธุ ์Metasequoia 
หรอืเรยีกอีกช่ือวา่ ต้นเมต้า ตัง้อยูช่านทะคะชิมะ (Takashima City)  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยตน้เมตา้จ านวนกวา่ 500 ตน้ แต่
ละตน้ปลกูเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทัง้สองขา้งทาง บางช่วงก่ิงกา้นของตน้เมตา้จะโนม้เขา้หากนั ราวกบัเป็นอโุมงคต์น้ไม้
เป็นวิวที่นา่ตื่นตาตื่นใจ ความงามของถนนทิวสนนีส้ามารถชมไดท้กุฤด ูคือในช่วงฤดใูบไมผ้ลิและฤดรูอ้นทิวสนจะเขียวชอุ่ม
เป็นพุม่สวยงาม สว่นช่วงฤดใูบไมร้ว่งคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ตน้เมตา้ผลดัใบเป็นสสีม้เหลอืง สว่นในฤดู
หนาวก่ิงกา้นของตน้เมตา้จะถกูปกคลมุไปดว้ยหิมะขาวโพลน เป็นทศันียภาพที่งดงามหายากในญ่ีปุ่ น 

 
 MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น าและ

รา้นอาหารญ่ีปุ่ นและอาหารนานาชาติกว่า 240 รา้นเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอา้ทเ์ลตที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ นมีความมี
ความใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถกูออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยกบัเมืองนิวออรล์นีสซ์ึง่เป็นเมืองทา่ทางตะวนัตก
ของอเมรกิาอีกดว้ย 

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

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่4 
เมืองกุโจฮาจมัิง – พพิธิภณัฑกุ์โจฮะจมัิง – ชมการสาธิตระบ าพืน้เมือง –  
ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยากาศแบบยอ้นยคุสมยัอดีต กุโจฮาจิมงัมีรางน า้จ านวนมากจนถกูเรียกว่าเป็นเมือง

แหง่สายน า้ ซึง่จะไดย้ินเสียงน า้ไหลสะทอ้นไปทั่วทัง้ตวัเมือง ดว้ยบรรยากาศที่ท  าใหห้วนนึกถึงอดีตนัน้ ท าใหท้ัง้เมืองเสมือน
กบัเป็นอีกโลกหนึง่ก็วา่ได ้เพียงแคเ่ดินในเมืองแหง่นี ้ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ยา่งแนน่อน 

 พิพิธภณัฑกุ์โจฮะจิมัง ฮาครุนัคงั ท่ีรวบรวมเสนห่ข์องเมืองกโุจฮะจิมงัเอาไว ้นกัท่องเที่ยวสามารถเรียนรูว้ิธีการรา่ยร  ากุโจโอ
โดร ิซึง่เป็นการรา่ยร  าประจ าเมืองที่ในทกุช่วงฤดรูอ้นจะมีการจดัเทศกาลการรา่ยร  าสดุยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นขึน้ โดยจะจดั
ตอ่เนื่องกนัถึง 33 คืน ตัง้แตป่ลายเดือนกรกฎาคมถึงตน้เดือนกนัยายน นอกจากนีย้งัมีโซนเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรแ์ละการรา่ยร  า
จากผูรู้อ้ย่างใกลชิ้ด รวมถึงจุดจ าหน่ายขนมและของฝากประจ าเมืองกุโจอีกดว้ย พรอ้มโขวก์ารสาธิตระบ าพืน้เมือง Odori 
Dance คือการเตน้ร  าชนิดหนึ่งของญ่ีปุ่ น ผูแ้สดงจะแต่งกายสีสนัสดใสมารว่มเต้นร  า เครื่องดนตรีประกอบไปดว้ย ชามิเซ็ง, 
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กลองไทโกะ และขลุย่ ธีมหลกัของงานก็คือการบา้ไปดว้ยกนั หรอื อาจจะมีช่ือเรยีกอีกอยา่งวา่งานเตน้ของคนบา้นัน้เอง 

 
 ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นรา้นท่ีเครือ่งมีดตน้ต าหรบัของเมืองเซกิ ซึง่มีประวตัิยาวนานกว่า 75 ปี สถานที่ที่ผลิตมีดได้

คมสุด ๆ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเรื่องการตีดาบญ่ีปุ่ นอย่างดาบเซกิ ส าหรบัที่รา้นซันชูนีม้ีเครื่องใช้ของมีคมต่าง ๆ 
มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมีดหรอืกรรไกรตดัแตง่ก่ิงและสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดส าหรบัท า
ครวัหลากหลายรูปแบบที่ช่วยใหก้ารเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึ ้นอกจากนีย้งัมีดาบญ่ีปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ 
จ าหนา่ยอีกดว้ย พรอ้มทัง้สามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิร ิไดแ้บบใกล้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามไูรฟันฉบัเดียวตน้
ไผข่าดเป็น 2 ทอ่น!! 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงัคงอนรุกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิม และยงัไดร้บัเลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้

เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนาวไดด้ี และรูปรา่งของ
หลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กสัโช” และมีผูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความ
งามในแตล่ะปีไมต่  ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
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 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึง่ในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟฟจิู ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรบั

นกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมกัจะมาหาที่พกัผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง 
ดงันัน้รอบๆ บรเิวณนีจ้ึงเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของที่ระลกึมากมาย 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน
มากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจบัถว้ยชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก และทา่นยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัทา่นเองอกีดว้ย ซึง่ก่อนกลบัใหท้า่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึ
ตามอธัยาศยั 

 โมมิจิ ไคโร อุโมงคใ์บเมเป้ิล (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ) จดุชมใบไมเ้ปลีย่นที่สวยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ตน้เม
เป้ิลที่ขึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน า้จะเปลี่ยนสีทัง้สม้และแดง ใบที่แหง้แลว้ก็จะร่วงหล่นลงที่คลองน า้ ท าใหท้ัง้ดา้นบนและ
ดา้นลา่งเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จึงดเูหมือนกบัเป็นอโุมงคใ์บเมเป้ิล ในตอนกลางคืนจะมีการดบัไฟ เปิดประดบัยาวตามทางเดิน
ไปตลอดแนวอีกดว้ย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพินกบัการชมใบไมเ้ปลีย่นส ีและเก็บภาพความประทบัใจ 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

  ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม
กันแบบใกลชิ้ดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
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 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปป้ิงที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศนูยก์ลางของของ
ยา่นนี ้ซึง่เป็นหนึง่ในสถานีท่ีคกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้รกิารสถานีแหง่นี ้ทางดา้น
ตะวนัตกยา่นนีท้ี่เต็มไปดว้ยตกึระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านที่เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้, รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีที่มี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) 

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

วันที ่6 วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชมใบแปะก๊วย ถนนอโิชนามิกิ -  
ช้อปป้ิงชบูิย่า - โอไดบะ – ไดเวอรซ์ิตี ้- อควาซิตี ้- สนามบนิฮาเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นมสัการเจา้แมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัที่เก่าแก่และไดร้บัความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อยา่งมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ในนามประตฟู้าค ารณและท่านจะไดส้นกุกบัการเดินเลือกดสูินคา้ต่างๆ 
สองขา้งทางของ ถนนนากามิเซะ ซึง่มีรา้นคา้ขายของที่ระลกึตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจ
ที่ระลกึฯลฯ 

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

 ถนนอิโชนามิกิ ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่คนญ่ีปุ่ นใหค้นนิยมมาชมใบไมเ้ปลี่ยนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน-ตน้เดือนธนัวาคมของทกุปีจะตรงกบัฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี[ขึน้กบัสถานท่ีในแตล่ะภมูิภาคของญ่ีปุ่ น] ถนนแหง่นีป้ลกู
ตน้แป๊ะก๊วยไวต้ลอด 2 ขา้งทางในช่วงฤดใูบไมเ้ปลีย่นสใีบของตน้แปะก๊วยจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืงทองอรา่มสวยงาม อิสระทา่น
จะไดถ้่ายรูปและชมความงามของใบไมท้ี่เปลีย่นสพีรอ้มกบับรรยากาศที่แสนโรแมนติกทา่มกลางอากาศที่เย็นสบาย 
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 ยา่นชิบูยา่ (Shibuya) แหลง่ชอ้ปป้ิงสตรทีท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯตา่งๆและรา้นคา้อีกนบัพนั ซึ่งมีหา้ง

ฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรา้นคา้แฟชั่นไวม้ากมายรวมทัง้มีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซื่อสตัยฮ์าจิ ที่เฝา้รอคอย
เจา้นายหนา้สถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 ไดเวอร ์ซิตี ้โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้

หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึง่ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และใหท้่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวั
ใหม ่RX-0 Unicorn  รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้
ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ 
รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ได้
อยา่งชดัเจน 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

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

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
05.25 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

อัตราค่าบริการ :  OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วัน 4คนื 
 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 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสาย
การบนิไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


