
 

 

 

 

 
                                   

 
 

วันที่ 
โปรแกรมการเดินทาง 

28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 
อาหาร 

รถ โรงแรม 
เช้า กลางวนั เยน็ 

1 สนามบนิดอนเมือง (XJ600 23.55 – 08.00+1)    - - 

2 สนามบนินาริตะ - เมืองซาวาระ – โรงแรม ออนเซ็น บนเคร่ือง  
บฟุเฟต์
พร้อมขาป ู  

FUJI HOTEL  
หรือระดบัเทียบเทา่ 

3 
ลานสกี – หมูบ้่านบอ่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮคัไค – 
โตเกียว – วดัอาซากซุะ  

โรงแรม    
TOKYO HOTEL  
หรือระดบัเทียบเทา่ 

4 คาวาโกเอะ – โตเกียว - ช้อปปิง้ชินจกู ุ โรงแรม    
TOKYO HOTEL  

 หรือระดบัเทียบเทา่  

5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (XJ601 09.15-14.00) โรงแรม บนเคร่ือง  - - 

 



 

 

 

 

 
 

21.00น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบนิ AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (ไกด์ทวัร์แนะน าการเดนิทาง) 

23.55น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ  AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ600 
เดนิทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เคร่ืองล าใหญ่ 337 ที่น่ัง ที่น่ังระบบสุ่มทุกที่น่ัง (Random) โดยสายการบิน 

 
 
 
 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

08.00น.  เดนิทางถึงสนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ 
พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ *เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.*  

  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว... น าท่านเดินทางสู่เมืองซาวาระ อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซาวาระเคยเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมยัเอโดะเป็นศฯูย์

วันแรก  สนามบินดอนเมือง  

วันท่ีสอง สนามบินนาริตะ - เมืองซาวาระ – โรงแรม ออนเซ็น     (-/กลางวนั/เย็น) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

กลางการขนส่งข้าวผ่านคลอง รู้จกักนัในช่ือว่า เอโดะน้อย (Little Edo) ปัจจบุนัยงัเหลือการค้าขายท่ีเก่าแก่ให้เห็นอยู่ 
ท่ีน่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนรัุกษ์อาคารแบบดัง้เดมิ และอาคารเก่าแกท่ี่เหลืออยูย่งัคงมีผู้คนอาศยัอยูแ่ละท าธุรกิจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร 
  หลงัรับประทานอาหาร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัเมืองซาวาระกันต่อ ท่ีเมืองซาวาระ เป็นฉากประกอบละครดงัอย่าง 

Rising sun น าแสดงโดยพระนางคูข่วญั ณเดช และญาญ่า และภาพยนต์ไทยเร่ือง ฟัตจงัโตะ น าแสดงโดย บอยประ
กรณ์ และยิปโซ ด้วย ท่ีน่ีมีสะพานข้ามคลองหลายจดุ แตท่ี่ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวคือ สะพานจาจา (Ja Ja 
Bridge)ท่ีมีน า้ไหลออกมาจากสะพานทัง้ 2 ด้าน เดิมเคยเป็นสะพานส่งน า้ในสมยัก่อน (ไม่รวมค่าล่องเรือชมเมือง
ซาวาระ ท่านละ 1,300 เยน) ตรงสะพานนีใ้กล้กบับ้านของคณุ อิโนะ ทาดาทา ซึ่งเป็นผู้ส ารวจและท าแผนท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่ นเป็นคนแรก (ไม่รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ ท่านละ 500 เยน) 

   
 
 
 
 
  

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ขาปู 
 หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได้    แช่น ้าแร่ (ออนเซ็น) เพือ่ผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะท าให้ระบบหมุนเวียน

โลหิต และใหผิ้วพรรณสวยงาม (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 
  
 
 
 
 
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี เป็นสกีรีสอร์ทเล็กๆตัง้อยู่ทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทัง้ห้า มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกครบครัน และมีมมุมองท่ีดีในการชมภเูขาไฟ บริเวณรีสอร์ทมีพืน้ท่ีทัง้ส าหรับผู้ เร่ิมต้นเล่นสกีในระยะ 500 
เมตรแรกจะมีความลาดชนัต ่า และไตร่ะดบัขึน้ไปเร่ือยๆ รวมถึงพืน้ท่ีส่วนขนาดใหญ่ส าหรับเด็กเล็ก (รวมค่ากระดาน
เล่ือน **ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี**) 

วันท่ีสาม ลานสกี – หมู่บ้านบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซากุซะ  (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

ภาพจ าลอง 



 

 

 

 

 จากนัน้น าเดนิทางสูห่มู่บ้านน ้าศักดิสิ์ทธ์ิโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) เป็นจดุท่องเท่ียวท่ีสร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ 
ประกอบด้วยบอ่น า้ 8 บอ่ในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจูิโกะ (Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanakako) ซึ่งเป็นพืน้ท่ีเก่าของทะเลสาบแห่งท่ี 6 ท่ีแห้งขอดไปเม่ือ 200-300 ปีท่ีผ่านมา บอ่น า้
ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดรู้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายกุว่า 
80 ปี ท าให้น า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ ในวนัฟ้าใสท้องฟ้าเปืด เราจะสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิได้อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น   
 น าทา่นเดนิทางไปนมสัการ เจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุซะ วดัท่ีได้ช่ือว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิ และได้รับ

ความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ และมี
ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของ โคมไฟยกัษ์ ท่ีมี
ขนาดใหญ่ ณ ประตทูางเข้าด้านหน้าสดุของวดั ช่ือ ประตฟู้าค ารณ และถนนจากประตเูข้าสู่ตวัวิหารนัน้ มีช่ือว่าถนน 
นากามิเซะ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลกึพืน้เมืองตา่ง ๆ มากมาย   

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตรคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  
 

ลานสกี โอชิโนะ ฮคัไค 

วดัอาซากซุะ 



 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองเก่าคาวาโกเอะ ได้รับฉายาว่าเป็น Koedo Kawagoe หรือเอโดะน้อย 
(Little Edo) เดินถนน ถนนครุาซุคริุ (Kurazukuri) ถนนเส้นหลกัท่ีตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนสมยัเอโดะท่ี
ยงัคงรักษาไว้เป็นอย่างดี บนถนนเส้นนีส้ามารถเห็น หอระฆงั (Bell Tower) หรือ โทคิโนะคาเนะ (Toki no Kane) เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะท่ีเดินผ่านไปต้องแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก อีกหนึ่งท่ีขึน้ช่ือของคาวาโกเอะคือตรอก
ลกูกวาด Kashiya Yokocho (Candy Alley) เป็นตรอกท่ีเต็มไปด้วยร้านขายลกูกวาดแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิม ให้กลิ่นอาย
ดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น และได้ความรู้สกึเหมือนกลบัไปสมยัเป็นเดก็อีกครัง้ หากใครมาเท่ียวคาวาโกเอะไมค่วรพลาด 

   
รูปท่ีมาจาก JNTO 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ช้อปปิง้ย่านดงั ชินจูกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้สินค้านานาชนิด ได้จาก
ท่ีน่ี ไม่ว่าแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท่ีร้าน ABC MARTหรือให้ท่าน
ได้สนุกกับการเลือกซือ้สินค้า แบรนด์ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือ้รองเท้าหลากหลาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตรคาร 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 **สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ** 
09.15น. ออกเดนิทางจากสนามบนินาริตะ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เท่ียวบนิท่ี XJ601 
14.00น. ถึงสนามบนิดอนเมือง... โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
  

  
  
  

วันท่ีส่ี  เมืองคาวาโกเอะ – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ       (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

วันท่ีห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง       (เช้า/-/-) 



 

 

 

 

ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดนิทาง 
 
 
 
  
 
 

รหัส ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็ก 

(เสริม /ไม่เสริมเตียง) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

เด็กทารก 
(อายุไม่เกิน2ปี) 

HNJT4.1 28 ธันวาคม  - 1 มกราคม 2562 Bus 1 36,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.2 28 ธันวาคม  - 1 มกราคม 2562 Bus 2 36,900.- 7,500.- 7,000.- 
 
อตัราคา่บริการนีร้วม  
 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 

 
อตัราคา่บริการนีไ้ม่รวม         

 คา่ทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศก์ทา่นละ 4,000 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 

หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 
และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มนั ซึง่มีการผนัผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยงัคง
จะรักษามาตรฐานการบริการและค านงึถึงความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั..... 



 

 

 

 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิในทุกกรณี  

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

5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงิน
ให้ท่านได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  ทัง้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศ ไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

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

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

 
เงื่อนไขการส ารองที่ น่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 15,000  บาท  
 สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 
กรณี ยกเลกิการเดินทาง 

 แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งลว่งหน้า 31 – 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 15,000 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 ซึง่จะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของ
ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ  

 คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอื่นๆทา่นละ 20,000 บาท  
 
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดนิทาง 
จากการที่รัฐบาลญ่ีปุ่ น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้ องผ่านการ
พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกบัผู้ที่ยื่นขอวีซา่กบัทางสถานทตูฯ)  
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่น ามา เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออื่นๆ สา
หรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 

(1) ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
(2) สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พานกัในประเทศ ญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) (3) ช่ือ ที่อยู ่
และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)  
(4) ก าหนดการเดินทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
คณุสมบตัิการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวซีา่) 
1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยูอ่ยา่งน้อย 6  เดือน 
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย แลเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิที่จะถกู
ปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


