
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

17 – 22 มกรำคม 2562 

31 มกรำคม - 05 กุมภำพนัธ ์2562 

14 – 19 / 21 - 26 กุมภำพนัธ ์2562 

07 – 12 มีนำคม 2562 
 



 

  

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

20:00 พร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

                      

*** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ดยสำรข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสำร 

จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงนอ้ย 45 นำที *** 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนินารติะ – พระใหญ่อชิุคุ – สกรีสีอรท์   

 LISTEL INAWASHIRO HOTEL  OR SIMILAR  - ✓ HTL   

 
วนัที่สาม 

 ICE MONSTER – หมู่บา้นสุนขัจิ้งจอก 

 SUNSHRINE KINUKAWA HOTEL  OR SIMILAR CLASS  
✓ ✓ HTL  

วนัที่สี ่
ศาลเจา้โทโชก ุ– น ้ าตกเคก่อน  – ชอ้ปป้ิงชินจุก ุ

✓ ✓ ✓ 
 TOKYO METROPOLITANT HOTEL  OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(ถา่ยรูป) –โอไดบะ ✓ ✓ - 

วนัที่หก สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50    

http://bit.ly/2NMk5YE


 

23:30  ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG622 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง ... เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2)    สนำมบินนำริตะ – พระใหญ่อิจิกุ – สกีรีสอรท์ 

07:00 ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั...ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ เชค็ 

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว...น าท่านเดินทางสู่ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) แห่งเมืองอุชิคุ 

จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงถึง 120 เมตรและเคยเป็นรูปป้ันที่สูง

ที่สุดในโลกที่ถูกบันทกึไว้โดยหนังสือบันทกึสถิติโลกกนิเนสบุ๊ค(Guinness Book of word records)เมื่อปี ค.ศ. 

1995 ด้วย  พระพุทธรูปแห่งน้ี ถูกสร้างขึ้ น ในปีค.ศ. 1992 ภายในพระพุทธรูปสามารถเข้าชมได้ทั้งหมด 5 

ช้ัน โดยแต่ละช้ันกจ็ะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไป บริเวณช้ันที่ 4 จะมีการขายของที่ระลึก ที่เกี่ยวกับ

พระพุทธรูป Ushiku Buddha 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ “สกีรีสอรท์” ลานสกีที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส 

อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

อสิระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึก

มากมายตามอธัยาศัย (***ไม่รวมอุปกรณส์กี สโนวบ์อรด์และชุดสกี ฯลฯ***)  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ทีพ่กั  LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)     ภูเขำไฟซำโอะ – ICE MONSTER – หมูบำ้นสุนขัจ้ิงจอก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  ภูเขำไฟซำโอะ ที่ เป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนอันมี

ช่ือ เสียงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ท่ านสามารถ น่ั ง

กระเช้า ลอยฟ้าชมภูเขาแบบพาโนราม่า ท่ามกลางความสวยงามของ

ทวิทศัน์ไปตลอดเส้นทาง

จนถึงยอดเขาจิโสะ ที่

ระดับความสูง 1,736 

เมตรจากระดับน า้ทะเลที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจิโสะองค์

ใหญ่ สูง 2.34 เมตร แกะสลักจากหินคาดผ้าเอี๊ยมสีแดงไว้ที่

หน้าอกเพ่ือเป็นการอุทิศ

ให้กับทารกที่ เสีย ชี วิต

จากการท าแท้ง  และในช่วงที่หิมะตกหนัก นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง

มาชม อสูรน า้แขง็หรือ Ice Monster หรือ ปีศาจหิมะ เกดิจากหิมะ



 

ที่ตกมาปกคลุมต้นไม้บนเขาจนกลายเป็นรูปร่างต่างๆ คล้ายปีศาจ (ราคาไม่รวมค่ากระเช้าชมวิว 2600 เยน ) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บำ้นสุนขัจ้ิงจอก” เป็นหน่ึงในที่ที่ดีที่สุดในญ่ีปุ่นที่จะไปชมสุนัขจ้ิงจอก สุนัขจ้ิงจอกที่น่ี

จะเดินเตร่ในเขตอนุรักษ์ที่คนสามารถเข้าไปเย่ียมชมได้อย่างอิสระ เป็นสัตว์ที่เป็นที่นิยมในเทพนิยายและ

ต านานของญ่ีปุ่น สาเหตุหลักที่จะมาเย่ียมชมหมู่บ้านสนัุขจ้ิงจอกน้ีคือ ความน่ารักอนัเป็นเอกลักษณ์ของจ้ิงจอก

ญ่ีปุ่น และสามารถป้อนอาหารได้อกีด้วย แต่กค็วรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกนั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 ทีพ่กั  SUNSHRINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 
 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง (4)  ศำลเจำ้โทโชกุ – น ้ ำตกเคก่อน – ชอ้ปป้ิงชินจุกุ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ “ศำลเจำ้โทโชกุ” ศาลเจ้าประจ าตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น “สุสำนของโช

กุนโทกุงำวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้ผลิกพลันชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น 

... พร้อมสักการะ “เทพเจ้ำ” ผู้ คุ้มครองและปกปักรักษา

ลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เล่ือมใส ... ชม “เจดีย ์5 ชั้น” 

สถานที่เกบ็พระธรรมค าสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า ... 

แล้วชม “งำนแกะสลกั” อันเป็นโบราณวัตถุที่ล า้ค่า ที่มีมากกว่า 

5,000 ช้ิน ... แล้วตื่ นตากับ  “ซุ้มประตูโยเมมง” อันเป็น

สถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่น 

และยังเป็น “ศิลปะช้ินเอก” และมีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น ...  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดินทางสู่ “น ้ ำตกเคกอน” ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเมืองนิก

โก้ด้วยความสูง 97 เมตร ในสมัยก่อนไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงน ้าตก

แห่งน้ีได้เน่ืองจากเป็นป่ารกทบึ จนกระทั่งปี 1900 โกโรเบอิ โฮชิโนะ 

ได้เข้ามาสร้าง Teahouse ใกล้กับน ้าตกโดยใช้เวลาในการสร้าง

ยาวนานถึง 7 ปี ชมควางามของน า้ตกอย่างใกล้ชิดโดย “ลิฟท”์ ที่เปิด

ให้บริการตั้งแต่ปี 1930 เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงหน้า

หนาว น า้บางส่วนจะกลายเป็นน า้แขง็ตกลงมายังเบ้ืองล่าง เรียกกันว่า 

“บลูไอซ์” อสิระกบัการเลือกมุมเกบ็ภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ...จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงโตเกยีว เพ่ือ

น าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับ

ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบ

ยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, 



 

MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทันสมัย และ

เคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร “ROKKASEN” บริการท่าน

ด้ วย บุฟ เฟ ต์บ า ร์ บี คิ วส ไต ล์ ญ่ี ปุ่ น  ร้ าน ดั งจาก รายการ TV 

CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ 

อาทิ เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์แบบสดๆ เน้ือสันสไลด์

อย่างดี เน้ือไก่ผักสดต่างๆ เพ่ือน ามาย่างที่โต๊ะเคร่ืองเคียงเป็น ผัก

สด สลัดผัก และผักดองต่างๆแบบญ่ีปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุปชนิด

ต่างๆอาท ิสาหร่าย ซุปไข่ ให้ทุกทา่นเลือกรับประทานอย่างจุใจ 

   ทีพ่กั  TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

  

 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง (5)       วดัอำซำกุสะ – โตเกียวสกำยทรี (ถ่ำยรูป) – โอไดบะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอำซำกุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็น

อย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินา

ริมง(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนา

กามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร 

ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... น า

ท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกำยทรี” (ไม่ขึ้นชม)  หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริม

แม่น ้าสุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่ง

สญัญาณวิทยุ โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสงูของกรุงโตเกียวแห่ง

ใหม่ 

เทีย่ง      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย  จากน้ันน าทา่นช้อปป้ิง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล”์ ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าว

โตเกยีว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร รวมแหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเกไ๋ก๋

มากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่ก  าลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อุทยั และถือว่าเป็นสถานที่

นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเหน็ “สะพาน

เรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอนัดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอ

ไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทติย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับ

แข่งกบัแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานครโตเกยีว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ 

รวมทั้ง “เทพีสนัติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอนังดงามแสนประทบัใจที่จะหาได้



 

เพียงที่น่ีที่เดียวเทา่น้ัน **แวะถ่ายรูปคู่กบักนัดั้มตัวใหม่** 

**อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง (6)   สนำมบนิฮำเนดะ – สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

00:20  ออกเดินทำงจำกสนำมบนิฮำเนดะ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG 661 

04.50  ถึง สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 

 

 

- - - Always with You - - - 
 

หมำยเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  

อตัราคา่บรกิาร 

***ส าหรบัผูเ้ดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป***  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

17 – 22 ม.ค. 62 

31ม.ค. – 05ก.พ. 62 

14 – 19 ก.พ. 62 

21 – 26 ก.พ. 62 

07 – 12 มี.ค. 62 

51,900.- 48,900.- 45,900.- 6,000.- 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น / ทรปิ*** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

7. บริกำรน ้ ำด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

3. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 



 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

5. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ ำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป) 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :    

 ส ำหรบักำรจองกรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กำรยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือ

คนืเงินได้ 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่ำงของเอกสำรมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 



 

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 
 


