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 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สถำนที่เดียวกันแต่ตำ่งฤดูกำล แต่บรรยำกำศนั้น
กลับสวยงำมแตกตำ่งกันไป อันนี้ถือวำ่เป็นเสน่ห์ที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เรื่อยๆ โดย
เฉพำะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่มีดอกซำกุระบำนทั่วบำ้นทั่วเมืองนั้น เป็นช่วงเวลำที่กำรท่องเที่ยวในญี่ปุ่นดู
งดงำมคึกคักมีชีวิตชีวำมำกที่สุด เช่นเดียวกันกับในฤดูใบไม้ร่วงนั้น ชำ่งดูมีสีสันเจิดจ้ำจำกใบไม้เปลี่ยน
สีทำ่มกลำงอำกำศที่เย็นสบำย...
 ส�ำหรับในฤดูร้อน นักท่องเที่ยวนิยมมุ่งหน้ำขึ้นทำงเหนือสู่เกำะฮอกไกโด เพื่อเที่ยวชมกำร
เบ่งบำนของมวลหมู่ดอกไม้และธรรมชำติที่เขียวขจี ในบรรยำกำศท้องฟำ้แจ่มใส แม้จะเรียกวำ่ฤดูร้อน 
แต่อำกำศที่ฮอกไกโดนั้นถือว่ำเย็นสบำยก�ำลังด.ี..

เที่ยวญี่ปุ่นช่วงไหนดี

  ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) 
 หลังจำกผ่ำนช่วงเวลำที่อำกำศหนำวเหน็บมำเป็นเวลำนำนในฤดูหนำว ฤดู
ใบไม้ผลิจะเริ่มต้นขึ้นรำวเดือนมีนำคม หิมะบนยอดเขำเริ่มละลำย อำกำศเริ่มอบอุ่น
ขึ้น (แต่ก็ยังหนำวอยู่ดี)เป็นช่วงเวลำที่ต้นไม้เริ่มผลิบำนอีกครั้ง โดยสัญลักษณ์ของ
กำรเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลินี้อยู่ที่กำรบำนของดอกซำกุระ
 ซำกุระจะเร่ิมบำนจำกพ้ืนท่ีบนเกำะคิวชูทำงตอนล่ำงของประเทศรำวกลำง
เดือนมีนำคม ไล่ขึ้นมำทำงพื้นที่ทำงเหนือเรื่อยๆ จนถึงเกำะฮอกไกโดที่ซำกุระจะบำน
ช้ำที่สุดรำวกลำงเดือนพฤษภำคม ช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นช่วงเวลำที่น่ำเที่ยวญี่ปุ่นมำก 
ดอกซำกุระจะบำนทั่วบำ้นทั่วเมือง หันไปทำงไหนก็จะมีแต่ซำกุระหลำกสำยพันธุ์บำน
สะพรั่งไปทั่ว คนญี่ปุ่นเองก็ออกเดินทำงท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวตำ่งชำติก็เดินทำงเข้ำ
ญี่ปุ่นกันมำก 
 อุณหภูมิในช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยนจะอยู่รำวๆ 10-20 องศำเซลเซียส 
จนถึงเดือนพฤษภำคมอุณหภูมิจึงจะสูงขึ้นรำว 15-25 องศำเซลเซียส อยำ่งไรก็ตำม
กำรเตรียมเสื้อกันหนำวตัวใหญ่ๆ ไปด้วยก็จะเป็นกำรดี บำงวันอุณหภูมิอำจลดต�่ำกว่ำ 
10 องศำได้ตลอดเวลำ ทุกๆ เช้ำก่อนออกจำกที่พัก ควรตรวจสอบสภำพอำกำศจำก
พยำกรณ์อำกำศทำงโทรทัศน์หรืออินเตอร์เน็ตก่อนก็จะเป็นกำรดี เพื่อจะสวมใส่เครื่อง
แต่งกำยได้อย่ำงเหมำะสม 

  ฤดูร้อน (Summer) 
 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงสิงหำคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 25 องศำเซลเซียส เริ่มมีฝนตก 
ต้นไม้จึงเขียวชะอุ่ม ชำวนำเริ่มหว่ำนกล้ำ เป็นฤดูที่มีผักผลไม้ให้เลือกรับประทำนหลำกชนิด เสื้อผ้ำที่
เตรียมไปควรเป็นเสื้อผ้ำที่สวมใส่สบำยๆ อำจมีเสื้อแจ็คเก็ตติดตัวไปด้วย เพรำะบำงวันอุณหภูมิอำจ
ลดต�่ำลงได้ ไปเที่ยวช่วงนี้จะได้เห็นควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติและงำนเฉลิมฉลองของชำวญี่ปุ่น
ที่แตกตำ่งกันออกไปแต่ละท้องถิ่น ช่วงปลำยฤดูควรตรวจสอบอำกำศก่อนเดินทำง เพรำะมักเกิดพำยุ
ไต้ฝุ่นพัดเข้ำเกำะญี่ปุ่น แต่ถำ้ไปเที่ยวทำงเหนือแถบฮอกไกโด อำกำศก็จะเย็นสบำยและท้องฟำ้ปลอด
โปร่ง...บรรยำกำศดีสุดๆ... 
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ประมาณการช่วงเวลาซากุระบานในแต่ละเมือง

 อย่ำงไรก็ตำมช่วงวันที่ซำกุระเริ่มบำน และช่วงเวลำที่เบ่งบำนอย่ำงเต็มที่อำจคลำดเคลื่อน
ไปเล็กน้อยในแต่ละปี ถำ้ปีไหนอำกำศเริ่มอบอุ่นไว ซำกุระก็จะบำนเร็ว ถำ้ปีไหนหนำวนำนซำกุระก็จะ
ผลิดอกบำนช้ำ หลังจำกนั้นซำกุระแต่ละต้นก็ออกดอกผลิบำนจนเต็มต้นอยู่ให้ชื่นชมควำมสวยงำมอยู่
รำว 7-10 วัน ก็จะร่วงหล่นลงบนพื้นเป็นภำพที่สวยงำมไม่แพ้ตอนบำนเต็มที่เหมือนกัน และช่วงเวลำ
ที่ซำกุระแต่ละสำยพันธุ์เริ่มเบ่งบำนก็จะแตกต่ำงกันไปเล็กน้อย 
 ดังนั้นหำกต้องกำรชมซำกุระอย่ำงเต็มอิ่ม ก็ควรวำงแผนไปเที่ยวให้ตรงกับช่วงเวลำตำม
ตำรำงด้ำนบน ตรงกันขำ้มกับกำรเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ก็จะสลับกลับกันกับเส้นทำง
สำยซำกุระ โดยใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีจำกภูมิภำคทำงเหนือไล่ลงมำทำงใต้ ถำ้ไปต้นฤดูก็จะเห็นสีเขียว
แซมอยู่มำก ช่วงกลำงฤดูจะเห็นสีสันสวยงำมครบทุกสี แต่ปลำยฤดูใบไม้บำงต้นก็จะเริ่มร่วงหล่นเพื่อ
รอกำรมำถึงของฤดูหนำววนเวียนอยู่อยำ่งนี้...

 เมือง   วันที่เริ่มบาน  ช่วงเวลาน่าชม

• ซัปโปโร   5 พ.ค.   8-18 พ.ค.

• ฮาโกดาเตะ  3 พ.ค.   7-17 พ.ค.

• ฮิโรซากิ   24 เม.ย.   27 เม.ย.-5 พ.ค.

• เซ็นได   12 เมย.   15-25 เม.ย.

• โตเกียว   28 มี.ค.   4-14 เม.ย.

• โยโกฮาม่า  28 มี.ค.   4-14 เม.ย.

• นาโงย่า   28 มี.ค.   4-12 เม.ย.

• มัตสึโมโตะ  12 เม.ย.   15-22 เม.ย.

• ทาคายาม่า  16 เม.ย.   20-30 เม.ย.

• คานาซาว่า  6 เม.ย.   10-20 เม.ย.

• เกียวโต   31 มี.ค.   5-15 เม.ย.

• โอซาก้า   30 มี.ค.   4-14 เม.ย.

• นาระ   1 เม.ย.   5-15 เม.ย.

• โกเบ   30 มี.ค.   5-15 เม.ย.

• ฮิโรชิม่า   29 มี.ค.   4-14 เม.ย.

• ทากามัตสึ  30 มี.ค.   6-14 เม.ย.

• มัตสึยาม่า  28 มี.ค.   4-14 เม.ย.

• ฟุกุโอกะ  26 มี.ค.   3-12 เม.ย.

• คุมาโมโตะ  24 มี.ค.   1-10 เม.ย.

• คาโงะชิม่า  26 มี.ค.   2-11 เม.ย.

• โอกินาว่า  กลาง ม.ค.  ต้น ก.พ.
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• ฮอกไกโด : กลำงกันยำยน-ปลำยตุลำคม
• โทโฮก ุ: ต้นตุลำคม-ต้นพฤศจิกำยน
• คันโต : ต้นตุลำคม-ต้นธันวำคม
• โตเกียว : กลำงพฤศจิกำยน-ต้นธันวำคม
• นิกโก ้: กลำงตุลำคม-กลำงพฤศจิกำยน
• ฮาโกเน ่: ต้นพฤศจิกำยน-กลำงพฤศจิกำยน
• ทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิ: ปลำยตุลำคม-กลำงพฤศจิกำยน
• คันไซ : กลำงตุลำคม-ต้นธันวำคม
• เกียวโต : กลำงพฤศจิกำยน-ต้นธันวำคม
• เกาะชิโกก ุ: กลำงตุลำคม-ปลำยพฤศจิกำยน
• เกาะคิวช ู: ปลำยตุลำคม-ต้นธันวำคม

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี

  ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) 
 เริ่มตั้งเดือนกันยำยนไปถึงกลำงเดือนพฤศจิกำยน 
เป็นอีกฤดูหนึ่งที่มีสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี ต้นไม้ตำมหุบเขำ 
วัด ศำลเจ้ำและสวนสำธำรณะทั่วญี่ปุ่น โดยเฉพำะใบเมเปิล
จะเริ่มเปลี่ยนจำกสีเขียวเป็นสีเหลือง สีทอง สีส้ม สีแดง สี
น�้ำตำลก่อนที่จะร่วงหล่นไปจำกต้น อุณหภูมิเริ่มลดต�่ำลงอยู่
ที่ 12-20 องศำเซลเซียส ท้องฟำ้แจ่มใสไม่มีฝน จึงเหมำะ
แก่กำรเดินทำงท่องเที่ยวอย่ำงยิ่ง อำกำศก็ก�ำลังเย็นสบำย
ไม่หนำวจนเกินไป เป็นอีกช่วงเวลำหนึ่งที่กำรท่องเที่ยวใน
ญี่ปุ่นคึกคักไม่แพ้ฤดูซำกุระ

  ฤดูหนาว (Winter) 
 จะเร่ิมตั้งแต่เดือนธันวำคมไปจนถึงเดือนมีนำคม 
อุณหภูมิลดลงอย่ำงรวดเร็ว หิมะเริ่มตกรำวปลำยเดือน
ธันวำคม ถนนหนทำง ภูเขำ บ้ำนเรือนถูกปกคลุมด้วยหิมะ
ขำวโพลนเต็มไปหมด บนเกำะฮอกไกโด หิมะตกสะสมหนำ
เตอะบนยอดเขำกลำยเป็นลำนสกีชั้นเยี่ยม อุณหภูมิติดลบ 
สถำนท่ีท่องเที่ยวจึงหนีไม่พ้นกำรไปเล่นสกีตำมสกีรีสอร์ต 
หรือไม่ก็ไปเที่ยวงำนเทศกำลหิมะ (Snow Festival) ซึ่งมัก
จัดขึ้นตำมเมืองต่ำงๆ บนเกำะฮอกไกโดในเดือนกุมภำพันธ์

ตรวจสอบสภาพอากาศของประเทศญี่ปุ่นที่แม่นย�าได้ที่ www.jma.go.jp
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 อย่ำงไรก็ตำมองค์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JNTO) ได้แนะน�ำนักท่องเที่ยวให้หลีก
เลี่ยงกำรไปเที่ยวญี่ปุ่นในบำงช่วงเวลำ เนื่องจำกเป็นช่วงที่คนญี่ปุ่นจ�ำนวนมหำศำลเดินทำงจำกเมือง
สู่ชนบทกลับบ้ำนเกิด รวมทั้งออกเดินทำงท่องเที่ยว กำรคมนำคมคับคั่ง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ที่พัก 
มักถูกจองเต็ม ช่วงเวลำที่ว่ำนี้ก็ได้แก่
 1. ช่วงรอยต่อปลายปีกับปีใหม่ (27 ธันวำคม-4 มกรำคม) เหมือนกับทุกประเทศในโลกที่
ผู้คนจะเฉลิมฉลองเทศกำลส่งทำ้ยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่และออกเดินทำงท่องเที่ยว

 3. เทศกาลโอบ้ง กินเวลำรำว 7 วันช่วงกลำงเดือนสิงหำคม โดยเทศกำลนี้เป็นเทศกำลทำง
ศำสนำ จัดขึ้นเพื่อเป็นกำรต้อนรับดวงวิญญำณของบรรพบุรุษให้กลับบำ้น ตำมควำมเชื่อของศำสนำพุทธ 
มีกำรจุดไฟที่หน้ำบ้ำน ญำติพี่น้องกลับบ้ำนเกิดมำเคำรพดวงวิญญำณของบรรพบุรุษ ตั้งวงสังสรรค์ในหมู่
เพื่อนพ้องน้องพี่ มีร�ำวงพื้นบ้ำน “บงโอโดริ” ตำมวัดและศำลเจ้ำต่ำงๆ มีกำรจุดดอกไม้ไฟปล่อยโคมลอย
ตำมแม่น�้ำ ในวันสุดท้ำยของเทศกำลจะจุดไฟ “โอคุริบิ” เพื่อส่งดวงวิญญำณบรรพบุรุษกลับสู่สรวงสวรรค์ 
 อย่ำงไรก็ตำม...หำกวำงแผนกำรเดินทำงล่วงหน้ำท้ังกำรจองตั๋วเครื่องบินหรือที่พักเสียแต่เนิ่นๆ 
กำรไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนี้ ก็ไม่น่ำจะเป็นอุปสรรคใดๆ แถมยังจะได้สัมผัสได้เห็นวิถีชีวิต เห็นแนวคิดของคน
ญี่ปุ่นชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่ำเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นำ่สนใจไม่น้อยไปกว่ำกำรเที่ยวชมธรรมชำติ
หรือกำรเที่ยวชมเมือง...

 2. ช่วงสัปดาห์ทอง (Golden Week) ประมำณ 7 วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน เป็นวันโชวะ (วันเกิดของจักรพรรดิ) 
วันที่ 3 พฤษภำคม วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 4 พฤษภำคม วันสีเขียว 
(วันอนุรักษ์ต้นไม้) และวันที่ 5 พฤษภำคม ซึ่งเป็นวันเด็ก หน่วย
งำนรำชกำรหรือห้ำงร้ำนบำงแห่งจึงถือโอกำสหยุดยำว ผู้คนก็
ออกเที่ยวนอกบ้ำน รถรำบนถนนจึงติดขัด

4Seasons
Japan
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 วันหยุดราชการ คนญี่ปุ่นได้หยุดในวันหยุดของรำชกำร 15 วัน สถำนที่รำชกำร บริษัท 
ธนำคำร โรงเรียนจะหยุดท�ำกำร หำกตรงกับเสำร์-อำทิตย์ ก็จะได้หยุดชดเชยในวันจันทร์ แต่สถำนที่
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่หยุด ตรงกันขำ้มกลับคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวมำกกวำ่วันธรรมดำ
เสียอีก ต่อไปนี้เป็นวันหยุดรำชกำรอย่ำงเป็นทำงกำรของญี่ปุ่น

 งานเทศกาล ญี่ปุ่นมีงำนเทศกำลแตกต่ำงกันออกไปแต่ละท้องถิ่นที่หลำกหลำย ส่วน
ใหญ่เป็นเทศกำลที่เกี่ยวเนื่องตำมควำมเชื่อของศำสนำต่ำงๆ จัดขึ้นในสถำนที่ต่ำงๆ ตลอดทั้งปี ตรวจ
สอบเทศกำลเฉพำะท้องถิ่นได้ที่เว็บไซต์ของกำรท่องเที่ยวญี่ปุ่น www.jnto.go.jp มีภำษำไทยให้เลือก
อ่ำนด้วย แต่เทศกำลระดับชำติของญี่ปุ่นมีอยู่ 3 งำนใหญ่ๆ คือ

1. เทศกาลคันดะ (Tokyo Kanda Festival) หรือ “เทนกะมัตซึริ” 
เป็นงำนของศำลเจ้ำคันดะเมียวจิน ตั้งอยู่ในเขตคันดะของโตเกียว 
เป็นศำลเจ้ำที่มีอำยุเก่ำแก่กวำ่ 1,200 ปี เป็นที่เคำรพบูชำของเหล่ำ
ซำมูไรในสมัยเอโดะ รวมทั้ง โชกุนอิเอยาสุ โทกุกาว่า โดยขบวนของ
ศำลเจ้ำที่มีประชำชนเข้ำร่วมขบวนเป็นจ�ำนวนมำกจะแห่ไปรอบๆ 
บริเวณนิปปอนมำชิในเขตคันดะ งำนจัดขึ้นช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม
ของทุกปี

• 1 มกรำคม     วันขึ้นปีใหม่
• วันจันทร์สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนมกรำคม  วันฉลองบรรลุนิติภำวะ
• 11 กุมภำพันธ์     วันสถำปนำประเทศ
• 20 หรือ 21 มีนำคม    วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ
• 29 เมษำยน     วันโชวะ
• 3 พฤษภำคม     วันรัฐธรรมนูญ
• 4 พฤษภำคม     วันสีเขียว (วันต้นไม้แห่งชำติ)
• 5 พฤษภำคม     วันเด็กแห่งชำติ
• วันจันทร์สัปดำห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎำคม  วันทะเลหรือวันพำณิชย์นำวี
• วันจันทร์สัปดำห์ที่ 3 ของเดือนกันยำยน  วันเคำรพผู้สูงอำยุ
• 23 หรือ 24 กันยำยน    วันเริ่มต้นเขำ้สู่ฤดูใบไม้ร่วง
• วันจันทร์ สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนตุลำคม   วันกีฬำแห่งชำติและวันสุขภำพ
• 3 พฤศจิกำยน     วันอนุรักษ์วัฒนธรรม
• 23 พฤศจิกำยน     วันขอบคุณผู้ใช้แรงงำน
• 23 ธันวำคม     วันเฉลิมพระชนมพรรษำของจักรพรรดิ

วันหยุด เทศกาล งานประเพณีส�าคัญของญี่ปุ่น
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 2. เทศกาลเท็นจิน (Osaka Tenjin Festival) เป็นงำนของศำลเจ้ำโอซำก้ำเท็มมังงุ มี
ขบวนแห่ศำลเจำ้คล้ำยเทศกำลคันดะในโตเกียวเพื่อร�ำลึกถึงนักปรำชญ์ผู้ทรงคุณธรรมนำมว่ำ “ซุกา
วาระ มิจิซาเนะ” ที่ผู้คนยกย่องให้เป็นเทพเจ้ำแห่งกำรศึกษำ นอกจำกขบวนแห่ศำลเจ้ำแล้วยังมีขบวน
แห่เรือที่สรำ้งขึ้นเพื่อบูชำเทพเจ้ำ งำนจัดอย่ำงยิ่งใหญ่ริมฝั่งแม่น�้ำโอกำว่ำ กลำงคืนมีกำรจุดพลุไฟยิ่ง
ใหญ่สวยงำม จัดขึ้นกลำงเดือนกรกฎำคมของทุกปี
 3. เทศกาลกิออน (Kyoto Gion Festival) เป็นเทศกำลของศำลเจ้ำกิออนซัง (ศำลเจ้ำยำ
ซำกะย่ำนกิออน) เป็นงำนประเพณีเก่ำแก่มำนำนกว่ำ 1,800 ปีของกรุงเกียวโต เพื่อขับไล่โรคระบำดใน
เกียวโตในอดีต โดยมีกำรน�ำไม้ 66 แท่งจำก 66 เมืองมำตั้งเป็นแท่นบูชำในวัดชิเร็นเอ็น มีขบวนแห่ไป
รอบๆ ตัวเมืองรำววันที่ 14-17 ของเดือนกรกฎำคม 
 และระหว่ำงวันที่ 1-30 เมษำยนนั้นเป็นเทศกำลกิออน มีกำรแสดง “ระบ�ำซำกุระ” (Miyako 
Odori) ที่โรงระครในย่ำนกิออน เพื่อต้อนรับกำรมำเยือนของฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นช่วงห้วงเวลำที่ดอก
ซำกุระบำนทั่วบ้ำนทั่วเมืองไม่ว่ำจะเป็นตำมถนนหนทำง คูคลอง วัดและศำลเจ้ำต่ำงๆ ล้วนแล้วแต่มี
กำรจัดงำนกันทั้งนั้น 

วันเด็ก บ้ำนที่มีเด็กผู้ชำยจะพำกันปัก
ธงปลำคำร์ฟสีสันสดใส โดยเชื่อวำ่ปลำ
คำร์ฟเป็นสัญลักษณ์ของควำมส�ำเร็จใน
ชีวิต เมื่อก่อนวันเด็กจะเป็นวันส�ำหรับ
เด็กชำย แต่ในปัจจุบันเป็นวันฉลองกันได้
ทั้งเด็กหญิงและเด็กชำย

วันบรรลุนิติภาวะ (Seijin no hi) จัดขึ้นส�ำหรับเด็กหญิงที่อำยุครบ 20 ปี จะพำกันใส่ชุดกิโมโน เด็กชำยใส่สูทเต็มยศไปร่วมฉลองและรับมอบประกำศนียบัตรตำมหอประชุมของเมืองต่ำงๆ เพื่อแสดงให้รู้ว่ำเริ่มเข้ำสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว

21

ต
ัว
อ
ย
่าง



ไปเที่ยวญี่ปุ่น...

 รัฐบำลญี่ปุ่นได้ประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับนักท่องเที่ยวชำว
ไทยเมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2556 และมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคมที่ผ่ำน
มำ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มุ่งเน้นดำ้นกำรท่องเที่ยว ซึ่งจะท�ำให้
นักท่องเที่ยวชำวไทยทุกคนสำมำรถเดินทำงไปเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่ำงสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง
เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงรัฐบำลและประชำชนของทั้งสองประเทศซ่ึง
มีมิตรภำพที่ดีต่อกันเสมอมำ
 อย่ำงไรก็แล้วแต่ เพื่อป้องกันผู้ที่ลักลอบเข้ำเมืองผิดวัตถุประสงค์จำกกำร
ท่องเที่ยว เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองจึงอำจขอดูเอกสำร แผนกำรเดินทำงหรือ
สอบถำมค�ำถำมเพิ่มเติมได้
 ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนตรวจคนเข้ำเมือง จึงขอ
ให้เตรียมเอกสำรเหลำ่นี้ไว้ให้พร้อม โดยเฉพำะผู้ที่เดินทำงไปญี่ปุ่นครั้งแรก
 1. พำสปอร์ตที่เหลืออำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือน
 2. ตั๋วเครื่องบินขำกลับจำกประเทศญี่ปุ่น
 3. สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตลอดระยะเวลำที่ท่อง
เที่ยวอยู่ในญี่ปุ่น เช่น บัตรเครดิตหรือเงินสด
 4. ใบจองโรงแรมที่พักหรือชื่อที่อยู่และเบอรืโทรศัพท์ของบุคคลที่ท่ำนไป
พักด้วย
 5.แผนกำรเดินทำงท่องเที่ยวหรือก�ำหนดกำรระหว่ำงที่ท่ำนพ�ำนักในญี่ปุ่น
 6. บัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท นำมบัตรหรือบัตรนักศึกษำ
แสดงสถำนะของท่ำนในประเทศไทย
 โดยกำรยกเว้นวีซ่ำให้กับนักท่องเที่ยวชำวไทยในครั้งนี้ ยกเว้นให้กับผู้ที่เดิน
ทำงท่องเที่ยว เยี่ยมญำติหรือธุรกิจในครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 15 วัน (เจำ้หน้ำที่ ตม.อำจ
อนุญำตให้อยู่นำนกว่ำนั้นได้) ถ้ำจะอยู่นำนกว่ำนั้นต้องด�ำเนินกำรยื่นขอวีซ่ำตำมปกติ 
 • รำยละเอียดกำรขอวีซ่ำดูได้จำก www.th.emb-japan.go.jp/t
 ขอให้ทุกท่ำนโชคดี มีควำมสุขและเที่ยวในญี่ปุ่นด้วยควำมสนุกสนำนประทับ
ใจนะครับ....

ไม่ต้องขอวีซ่า

Congratulation
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