
 

 

รหสัโปรแกรม : 11198 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เดินทาง 
อาหาร 

ท่ีพกั 
เช้า กลางวนั เยน็ 

1 สนามบนิดอนเมอืง(กรุงเทพ) XJ638    – 

2 
สนามบนิชบูุเซน็แทรร(์นาโกยา่) – เกยีวโต – 
ฟูชมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ – ปราสาทโอซาก้า(ดา้น
นอก) – โดทงโบร ิย่านชนิไซบาช ิ– โรงแรม 

รถโคช้    
Osaka Hotel  
หรอืเทยีบเท่า 

3 
นาโกยา่ – วดัโอสุคนันอน –รมิแมน่ ้ายามาซากิ
กาวะ – ยา่นซาคาเอะ - โรงแรม 

รถโคช้    
Nagoya Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคน
เดนิเมอืงเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall- โรงแรม    

รถโคช้    
Nagoya Hotel 
หรอืเทยีบเท่า 



5 
สนามบนิชบูุเซน็แทรร(์นาโกยา่) – สนามบนิ
ดอนเมอืง (กรงุเทพ) 

XJ639    – 

 

 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X
เจา้หน้าที ่คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดท์วัรแ์นะน าการเดนิทาง) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
02.15 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิชบูุเซน็แทรร ์(นาโกยา่) ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ638 เครือ่งล าใหญ่ 377 ทีน่ัง่ ทีน่ัง่ระบบสุ่มทุกทีน่ัง่ (Random) โดยสายการบนิ  

ส ำคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจบัและปรบั 

09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชบูุเซน็แทรร ์(นาโกยา่) ประเทศญีปุ่่ น หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรรบั

กระเป๋าและท าภาระกจิส่วนตวัเรยีบรอ้ยแลว้... (เวลำท้องถิน่เรว็กว่ำประเทศไทย 2 ช.ม.) (กรณุาปรบั

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญีปุ่่ น  

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง (กรงุเทพ) 

วนัท่ีสอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินชูบุเซน็แทรร ์(นาโกย่า) – เกียวโต – ฟชิูมิ อินาริ – โอซาก้า – 

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ – โรงแรม    (-/กลางวนั/-) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
น าท่านเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ ชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ ทีม่มีากกว่ารอ้ยต้น

ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง 

MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความ

ปรารถนา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า  

 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ(Osaka Castle)ด้านนอก ถูกสรา้งขึ้นในปี 1583 แทนที่วดัอิชิยาม่าฮอนกนัจ ิ
(Ishiyama Honganji Temple) ซึง่ไดถู้กท าลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปีก่อนทีจ่ะสรา้ง
ปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยม ิฮเิดโยช ิผู้สร้างตัง้ใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่ นภายใต้การ
ปกครองของท่าน ภายหลงัการสรา้งเสรจ็ก็ไดก้ลายเป็นปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ นในขณะนัน้แต่หลงัจากทีท่่านฮิ
เดโยชเิสยีชวีติลงไมก่ี่ปี ปราสาทไดถู้กโจมตแีละท าลายโดยทหารของโทคุกาว่า และไดม้กีารสรา้งปราสาทขึน้มาใหม่
อกีครัง้ในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ไดถู้กฟ้าผ่าและไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลงักไ็ด้มกีารซ่อมแซมทัง้
ภายในและภายนอก ตวัปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหนิคอนกรตี , คูน ้า และสวนนิชโินมารุ ชมซากุระ บรเิวณ
รอบๆปราสาท 



 
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโดทงโบริ อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ ย่ำนชินไซบำชิ แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมที่สุด
ของโอซาก้าทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นมของมอืสองรา้นอาหารชื่อดงัมากมายหลากหลายชนิดและไม่
ควรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกีแ้ละมตัสุโมโตค้โิยชริา้นคา้ยอดนิยมในใจของคนไทยทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาสไปญีปุ่่ น 
** เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิงของท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ โรงแรมOsaka Hotel หรือเทียบเท่า 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 เดนิทางสู่ นาโกย่า เมอืงใหญ่ทีสุ่ดใน “ภมิูภาคชูบุ” ซึง่อยูต่รงกลางของประเทศญี่ปุ่ น เมอืงทีม่บีทบาทส าคญัและ

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เมอืงอนัดบัหนึ่งแห่งอุตสาหกรรมการผลติของญีปุ่่ น 

 
 น าทางเดนิทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคนันอน ศาลเจา้โอสคึนันอนเป็นหนึ่งในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในญี่ปุ่ น และย่านโอสึ OSU เป็นเมอืงที่ผสมผสานระหว่างประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุด
ท่องเทีย่วยอดฮติทีสุ่ดของนาโกยา่ ซึง่นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นกัท่องเทีย่วต่างชาตกิน็ิยมมาเยีย่มชมเช่นกนั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

วนัท่ีสาม นาโกย่า – วดัโอสคุนันอน – ริมแม่น ้ายามาซากิกาวะ – ย่านซาคาเอะ - โรงแรม (เชา้/กลางวนั/-) 



จากนัน้น าท่านสู่ ริมแม่น ้ ำยำมำซำกิกำวะ(Yamazakigawa Riverside) ถนนเส้นนี้เรยีกว่า Shikinomichi แปลว่า
เส้นทางทัง้ 4 ฤดู ซึ่งตดิกบัแม่น ้ายามาซาก ิติดอนัดบั 1 ใน 100 สถานท่ีชมซากรุะของประเทศญ่ีปุ่ น โดยมตี้น
ซากุระเรยีงรายเป็นระยะทางเกอืบ 1 กโิลเมตร (จะเหน็ซากุระในช่วงปลายเดอืนมนีาคม ถงึตน้เมษายน) 
น าท่านเดินทางสู่ โอเอซิส 21 เสน่ห์ของนาโกย่า เป็นแลนด์มาร์คของ

ย่าน “ซำคำเอะ” ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า ผู้คนมาเที่ยวช้อปป้ิง 
รบัประทานอาหาร เที่ยวงานเทศกาลอย่างครกึครืน้ และการประดบัไฟ

ยามค ่าคนืมเีสน่หไ์มแ่พก้นั   

** เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิงของท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ โรงแรม Nagoya Hotel หรือเทียบเท่า 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 
 ออกเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago) มรดกโลกอนัน่าชืน่ชม เป็นหมู่บา้นทีม่บีา้นสไตล ์Gassho (กสั

โซ่) มปีระมาณ 110 หลงั บรเิวณนี้กไ็ดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกไปแลว้ เมื่อปี 1995 หลงัคาของบา้น
สไตล ์Gassho ทีว่่านี้จะเป็นหลงัคามุงจาก ซึง่จะต้องท าการบ ารุงรกัษาเป็นอย่างด ีหลงัคาดงักล่าวจะต้องถูกเปลีย่น
ทุก 40 - 50 ปัี ซึ่งการเปลี่ยนหลงัคาแต่ละทนีัน้เป็นงานที่ใช้เวลานานและใช้แรงงานคนจ านวนมาก ดงันัน้คนที่อยู่
อาศยัในแต่ละหมูบ่า้นจงึตอ้งรวมตวัช่วยเหลอืกนัและกนั การท างานอยา่งมรีะบบช่วยเหลอืกนัและกนันี้เรยีกว่า "ยอู"ิ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 
เดินทางสู่ ทาคายาม่า ใจกลางของหมู่บ้านนี้ คอื ถนนซนัมาจ ิบ้านโบราณสมยัเอโดะที่ยงัคงหลงเหลอือยู่ ด้วย
บรรยากาศทีย่งัเตม็ไปดว้ยกลิน่อายของเมอืงแห่งปราสาท คุณสามารถชมโรงกลัน่เหลา้สาเกญี่ปุ่ น และภาพทวิทศัน์

วนัท่ีส่ี หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – โรงแรม        (เชา้/กลางวนั/-) 



ของหน้าต่างไม้ระแนงบ้านที่เรยีงต่อกนัเป็นแนวยาวของบรรดาบ้านเรอืนของเหล่าพ่อค้าได้ ซึ่งรฐับาลญี่ปุ่ นได้
ประกาศขึน้ทะเบยีนสถานทีแ่ห่งนี้ใหเ้ป็นโบราณสถานทีม่คีวามส าคญัอกีแห่งหนึ่ง 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ นาโกย่า อสิระชอ้ปป้ิงที ่Aeon Mall 

** เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิงของท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ โรงแรม Nagoya Hotel หรือเทียบเท่า 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
สมควรแก่เวลำเดินทำงสู่สนำมบิน 

10.55 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิชบูุเซน็แทรร(์นาโกย่า) โดยสายการบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ639 

15.35 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย  ... โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท่์านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็ 

(เสรมิ/ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทารก 

(ไมเ่กนิ 2 ขวบปี) 
พกัเดีย่ว 

HNJN2.1 20-24 มนีาคม 2562 28,999.- 7,000.- 7,500.- 
HNJN2.2 26-30 มนีาคม 2562 29,999.- 7,000.- 7,500.- 
 

วนัท่ีห้า สนามบินชูบเุซน็แทรร(์นาโกย่า) – สนามบินดอนเมือง (กรงุเทพ)         (เชา้/-/-) 

หมายเหต ุ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน ้ามนั ซ่ึงมีการผนัผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยงัคง

จะรกัษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั..... 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั เสน้ทางทีร่ะบุในโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  

 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์

 โรงแรมทีพ่กัตามระบุ หรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

 คา่รถ-รบัสง่ น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหน้าทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม         

 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท่์านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดื่มในหอ้งพกั  

 คา่อาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

 ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์/ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซน็ต์
 

 



หมายเหต ุ

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ ทางบรษิทัฯ หรอืจดัหา

คณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆใน

กรณีทีส่ญูหายสญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสดุวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ

การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี

ใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นที่

เรยีบรอ้ย  แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และ บรษิทัฯ จะ 

5. ไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทั ฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่

วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทัง้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

6. มคัคเุทศก ์พนกังาน  และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทั

ฯ ก ากบัเท่านัน้ 

7. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่น

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 จองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 15,000  บาท 

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 45 วนัก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหน้า 31 – 44 วนัก่อนการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 15,000 บาท  

 แจง้ล่วงหน้า 16 - 30 วนัก่อนการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวมท่านละ 20,000 บาท 

 แจง้ล่วงหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมมี่การคืนเงินทัง้หมด 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงั

คณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอืน่ๆทา่นละ 10,000 บาท 

เอกสารท่ีลกูค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 

จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดน้ัน้ จะต้องผา่นการพจิารณาจาก

เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ืน่ขอวซ่ีากบัทางสถานทตูฯ)  



ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศหรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามาเช่นตัว๋เครือ่งบนิขากลบัหรอือืน่ๆสาหรบั

รายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 

(1) ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

(2) สิง่ทีย่นืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได้ (เช่นเงนิสดบตัรเครดติเป็นตน้)  

(3) ชือ่ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)  

(4) ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่อย่ำงน้อย 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำงกลบั 

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  


