
 

 

 

 

 

 

วันที่ โปรแกรมการเดนิทาง รถ ที่พกั อาหารเช้า/กลางวนั/เยน็ 

วันที่หน่ึง สนามบินดอนเมือง - สนามบินคนัไซ BUS Osaka Fujiya Hotel 
หรือเทียบเทา่ 

- 

วันที่สอง เกียวโต - ฟชิูมิอินาริ - อาราชิยามา่ – ยา่นกิออน - โอ
ซาก้า – โดทงโบริ - ยา่นชินไซบาชิ 

BUS Osaka Fujiya Hotel 
หรือเทียบเทา่ 

โรงแรม / - / - 

วันที่สาม อิสระช้อปปิง้ในเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 
"ยูนิเวอร์เซลสตูดิโอเจแปน" เพ่ิมท่านละ 2,500 บาท 

- Osaka Fujiya Hotel 
หรือเทียบเทา่ 

โรงแรม / -  / - 

วันที่สี่ โกเบ – หมูบ้่านอาริมะออนเซ็น – ไชนา่ทาวน์ - ยา่นโกเบ
ฮาร์เบอร์แลนด์  - ริงก ุพรีเมีย่ม เอ้าเลท็ - สนามบินคนัไซ 

BUS - โรงแรม / - / - 

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง - - - 
 

 

 

 



 

รายละเอียดโปรแกรมการเดนิทาง 

   

11.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ 

  ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (ไกด์ทวัร์แนะน าการเดินทาง) 

14.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินคนัไซ อินเตอร์เนชัน่เนล ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน  AIR ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ610 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X   เคร่ืองล าใหญ่ 377 ที่นัง่ ที่นัง่ระบบสุม่ทกุที่นัง่ (Random) โดยสายการบิน 
 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.00 น. เดินทางถงึ สนามบินคนัไซ อินเตอร์เนชัน่เนล (โอซาก้า) ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรรับกระเป๋าและท า 
  ภาระกิจสว่นตวัเรียบร้อยแล้ว... ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไมอ่นญุาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน
  จะมีโทษจบัและปรับ  (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

วันที่หน่ึง สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

น าทา่นเดินทางสูเ่กียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ นซึง่มีอายยุาวนานกว่า 1,000 ปี ใน
อดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครอง เดินทางสู ่
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้ มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มี
มากกว่าร้อยต้นทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบนเส้นทางยาวถึง 4 
กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายริู นางเอก
ของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตเูพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 
เดินทางสู ่อาราชิยาม่า น าทา่นเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge)ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้างตัง้แต่

สมยัเฮอนั เป็นจดุชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทศัน์สะพานกลางน า้และมีววิข้างหลงัเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (Bamboo 

paths)ที่มีความยาวกวา่ 500 เมตรตัง้อยูร่ะหวา่งช่วงหา่งของวดัเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย   
น าทา่นเดินทางสู ่กิออน เป็นยา่นท่ียงัมวีฒันธรรมดัง่เดิมของญ่ีปุ่ น คือ เกอิชา ท่ีนี่ยงัคงมเีกอิชามากที่สดุในเมืองเกียวโต บ้านเรือนเป็น
อาคารไม้ 2 ชัน้แบบดัง้เดมิที่อยูต่ดิๆกนั ให้บรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่ น 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโอซาก้าอิสระให้ทา่นช้อปปิง้สนิค้าที่ถนนโดทงโบริย่านชินไซบาชิแหลง่ช้อปปิง้ยอดนิยมที่สดุของโอซาก้า

ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทัง้แบรนด์เนม ของมือสอง ร้านอาหารช่ือดงัมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดช้อปปิง้ที่ร้านดองกี ้

และมตัสโุมโต้คิโยชิร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยที่ต้องแวะเมื่อมีโอกาสไปญ่ีปุ่ น 

ค ่า ** เพื่อสะดวกในการช้อปป้ิงของท่านอิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง  เกียวโต -  ฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า – ย่านกิออน - โอซาก้า - โดทงบุริ – ย่านชินไซบาช ิ   (B/-/-) 

สะพานโทเก็ตซึเคียว ทางเดินเลียบป่าไผ่ 



 

 

 

 

 

 

น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรมOsaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่า 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 ***ไกด์แนะน าเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซาก้า / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) ** 

หรือเลือกซ้ือยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ญ่ีปุ่น(Universal Studio Japan)ช าระเพ่ิมท่านละ 2,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ชึ่งตัง้อยูใ่นเมืองโอซาก้า และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนกุยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ ของบริษัทยเูอสเจ จ ากดัตามสญัญาที่คล้าย ๆ กบัของสวนสนกุยู

นิเวอร์แซล ออแรนโด้ รีสอร์ท เพราะว่าที่นี่ยงัมีเคร่ืองเลน่ที่คล้ายกับของที่สวนสนกุยนูิเวอร์แซล ออแรนโด้ และ ยูนิเวอร์แซล ฮอลลีวดู ซึ่ง

นกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่ นเองและคนเอเชีย เช่น ชาวไต้หวนั ฮ่องกง และเกาหลใีต้ 

**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 

น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรมOsaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโกเบ เป็นเมืองทา่แหง่การค้าและอตุสาหกรรมที่ส าคญัของญ่ีปุ่ น ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังและภเูขา 

เดินทางสู ่หมู่บ้านอาริมะออนเซ็น เป็นออนเซ็นที่เกา่แกม่ากที่สดุแหง่หนึง่ของญ่ีปุ่ น เดินชมหมูบ้่านอาริมะออนเซ็น ท่ียงัคงมีบ้านแบบ

สมยัเกา่ และร้านค้าสมยัใหมท่ี่ผสมผสานกนั ที่นีม้ีบอ่ออนเซ็นช่ือดงัที่อดุมไปด้วยแร่ธาตชุ่วยในเร่ืองสขุภาพ ประกอบด้วย 3 บอ่ ออนเซ็น

เงิน (สใีส) 2 บอ่ และออนเซ็นทอง (สนี า้ตาลแดง) 1 บอ่ จากนัน้น าทา่นสู ่ไชน่าทาวน์ หรือ ยา่นนานก่ิงมาชิ เป็นยา่นไชนา่ทาวน์ช่ือดงัที่สดุ

ในภมูิภาคคนัไซ มีความเกา่แก่มากก่อตัง้มากวา่ร้อยปี  

 

 

 

 

 

ย่านชินไซบาชิ 

วนัที่สาม อิสระช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้าไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั   (B/-/-) 

วันที่สี่ โกเบ – หมู่บ้านอาริมะออนเซ็น – ไชน่าทาวน์ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - ดิวตีฟ้รี - ริงกุ พรีเมี่ยม– สนามบินคนัไซ (B/-/-) 

เอ้าเล็ท - สนามบินคนัไซ 

กิออน 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย   

จากนัน้น าทา่นสู ่โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ อยูใ่กล้กบัทา่เรือเป็นแหลง่ช้อปปิง้และแหลง่บนัเทิงที่หนัหน้าออกสูท่ะเล มีห้างใหญ่ๆ ได้แก่ 

Mosaic และ Canal จากตรงนีส้ามารถมองเห็นววิ โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ ที่เป็กเอกลกัษณ์ของเมืองโกเบได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสูR่inku Premium Outlet แหลง่ช้อปปิง้ และ ดิวตี้ฟรีOutletที่สามารถช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมได้ในราคาที่พอเหมาะไมแ่พง

จนเกินไปอยูด้่วย 

ข้อดีก็คือจ านวนร้านท่ีมากมาย！ 

1.ที่น่ีมีร้านขายสนิค้าแบรนด์เนมตัง้อยูป่ระมาณ 200 ร้าน 

2.และยงัมีสนิค้ามากมายหลากหลายชนิดไมว่า่จะเป็น ของเลน่ อปุกรณ์ในครัวเรือน 

3.เสือ้ผ้าบรุุษ เสือ้ผ้าสตรี และอปุกรณ์กีฬาตา่งๆ 

4.สามารถเดินช๊อปป๊ิงได้ทัง้วนัจะมาเดินคนเดียวได้หรือจะมากนัทัง้ครอบครัวก็ได้ 

5.รับรองวา่ไมม่ีเบื่อและเนื่องจากสิง่ก่อสร้างตา่งๆที่มกีารออกแบบให้ดเูหมือนกบัรีสอร์ทโดยได้แรงบนัดาลใจมาจากเมืองทา่ชาร์ลสตนัอนัมี

ประวตัิศาสตร์ของอเมริกาท าให้ที่น่ีทัง้สวยงามและดเูป็นระเบยีบอีกด้วย 

 

 

หมูบ้่านอาริมะออนเซ็น ไชนา่ทาวน์ โกเบ 



 

 

 

**สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่  สนามบินคันไซอนิเตอร์เนช่ันเนล (โอซาก้า)** 

23.45น. ออกเดินทางจากสนามบินสนามบินคนัไซอินเตอร์เนชัน่เนล (โอซาก้า)โดยสายการบิน AIR ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ611 

 

04.00 น. ถึงทา่อากาศยานดอนเมือง... โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่และเด็ก 
พักห้องละ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 
เด็กทารก 

(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

HNJO2.6 9 - 13 สิงหาคม 2561 25,900 7,000 7,500 

HNJO2.8 17 - 21 สิงหาคม 2561 21,900 7,000 7,500 

HNJO2.9 14 - 18 กันยายน 2561 21,900 7,000 7,500 

HNJO2.10 21 - 25 กันยายน 2561 21,900 7,000 7,500 

 

 

ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดนิทาง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rinku Premium Outlet 

วันที่ห้า  สนามบนิดอนเมอืง  

เอ้าเล็ท - สนามบินคนัไซ 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มนั ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยงัคงจะ

รักษามาตรฐานการบริการและค านึงถงึความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ..... 

 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เส้นทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมที่พกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่รถ-รับสง่ น าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทาง 
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 หวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม         

 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั  
 คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซน็ต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซน็ต์ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ หรือ
จดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั จนไมอ่าจแก้ไขได้และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สญูหายสญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิในทุกกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ี
เรียบร้อย  แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคญั และ บริษัทฯ จะ 

5. ไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไมอ่าจคืนเงิน
ให้ทา่นได้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น  ทัง้บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

6. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

7. เมื่อทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  



 

 
เงื่อนไขการส ารองที่ น่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงนิเต็มจ านวน ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัท าการจอง 

 
กรณี ยกเลกิการเดินทาง 

 แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งลว่งหน้า 31 – 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  

 แจ้งลว่งหน้า 16 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 

 แจ้งลว่งหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดินทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของทา่น
ไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอื่นๆทา่นละ 10,000 บาท 
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดนิทาง 
จากการท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่ น ประกาศยกเว้นวซีา่เข้าประเทศ ซึง่มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้องผา่นการพิจารณา

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เชน่เดียวกบัผู้ที่ยื่นขอวีซา่กบัทางสถานทตูฯ)  

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศหรือขอตรวจเอกสารที่น ามาเช่นตัว๋เคร่ืองบินขากลบัหรืออื่นๆสา หรับ

รายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 

(1) ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 

(2) สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่นเงินสดบตัรเครดิตเป็นต้น)  

(3) ช่ือที่อยูแ่ละหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)  

(4) ก าหนดการเดินทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 



 

คณุสมบตัิการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวซีา่) 

1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย แลเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิที่จะถกู

ปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  


