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รหสัโปรแกรม : 12283 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

04 – 08 เมษำยน 2562 “หยดุวนัจกัรี” 
 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 04 เมษำยน 2562 (1)   กรุงเทพฯ – สนำมบินดอนเมือง 

21:00 พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) เคาน์เตอร์ 8  

“สำยกำรบินไทยไลออ้น แอร”์ ... เครือ่ง AIRBUS A330-300 ท่ีน ัง่บนเครือ่ง 3-3-3 พบกบัเจ้าหน้าที่

ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

  *** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครือ่งออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ดยสำรขึ้ นเครือ่ง  

ดงันั้นผูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครือ่งก่อนเวลำเครือ่งออกอย่ำงนอ้ย 45 นำที *** 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) SL300 01.00-09.10 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินนาริตะ – สวนทิวลปิ – เกบ็สตรอเบอรร์ี่ – หบุเขาโอวาคดุานิ (รถบสั)   

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR          “พเิศษ...บุฟเฟตข์าปูยกัษ”์  - ✓ HTL   

 
วนัที่สาม 

 หมู่บา้นอยิาชิโนะ ซาโตะ – ภเูขาไฟฟจู ิ– โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

  ROUTE INN GOTANDA HOTEL OR SIMILAR 
✓ ✓ -  

วนัที่สี่ 
สวนอูเอโนะ (ซากรุะ) – วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทรี (แวะถา่ยรูป) – โอไดบะ 

✓ ✓ - 
 HEDISTAR NARITA HOTEL OR SIMILAR   

วนัที่หา้ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) SL301 11.00-16.15 ✓ - - 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัศุกรท่ี์ 05 เมษำยน 2562 (2)    สนำมบนินำริตะ – สวนทิวลิป – เก็บสตรอเบอรร์ี ่– หุบเขำโอวำคุดำนิ (รถบสั) 

01:00  ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบิน SL300 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง ... เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

09:10 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ 

เชค็ สมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 

 น าท่านเดินทางสู่ “เทศกำลชมดอกทิวลิป” ชมดอกทิวลิป Sakura Tulip 

Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ)  จังหวัด Chiba ในงานน้ีจะได้ชมกับทุ่งทิวลิ

ปมากกว่า 100 สายพันธุร์วมกนักว่า 710,000 ต้น อิสระให้ท่านเกบ็ภาพกับ

ดอกทวิลิปตามอธัยาศัย 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 

บ่ำย น าท่านชม “สวนสตรอเบอรร์ี”่ ขนาดใหญ่และมีชื่อเสยีงติดอนัดบัต้นๆ สนุกสนานกบัการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ีสี

แดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทวิแถว เตม็อิ่มกบัการเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่างเพลิดเพลิน

พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสีแดงสดตัดกบัใบสีเขียวเป็นพ้ืนหลัง...จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ “โอวำคุดำนิ” (รถบัส) โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกดิขึ้นจากการปะทุขึ้ นมาของภูเขาไฟฮา

โกเน่เม่ือหลายพันปีก่อน ท าให้เกดิควันและบ่อน า้ร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น า้และควันเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของ

ก ามะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้อนของน ้าที่ผุดขึ้ นมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สุกได้และจะท าให้

เปลือกไข่กลายเป็นสดี า โดยกล่าวกนัว่าถ้าใครได้ทานไข่ด าหน่ึงฟองอายุจะยืนขึ้นอกีเจด็ปีเลยทเีดียว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหารไค

 เซกแิบบพ้ืนเมือง เสร์ิฟพร้อมขาปูยักษ์แบบไม่อั้น 
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 ท่ีพกั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

**จำกนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ ำแร่ที่คนญี่ปุ่ นเชื่อกนัว่ำจะช่วยกระตุน้กำร

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดขีึ้ น** 

 

วนัเสำรท่ี์ 06 เมษำยน 2562 (3)     โอชิโนะ ฮกัไก – ภูเขำไฟฟูจิ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ ้ำนโบรำณอิยำชิโนะ ซำโตะ” 

หมู่บ้านน้ีตั้ งอยู่บริเวณทะเลสาบไซโกะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 

ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ บ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่ง

น้ีจะเป็นบ้านทรงกัสโช่สุคุ ริ แบบเดียวกับที่ทาคายาม่า 

นอกจากน้ันแล้วยังขึ้ นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรมอีก

ด้วย เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินเกบ็ภาพบรรยากาศความสวยงามเป็นที่ระลึก    

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “หมูย่างหินภูเขาไฟ” 

บ่ำย น าท่านชม “ภูเขำไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสูง 

3,776 เมตรจากระดับน า้ทะเลและรูปทรงกรวยคว ่าที่ได้สดัส่วนจึงเป็น

แรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์

และกวีผู้มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็น

สิ่งศักดิ์สทิธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามส าหรับสตรี

มานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสาม

ร้อยปีมาแล้ว ... น าท่านขึ้นความงามกนัแบบใกล้ชิดยังบริเวณ 

“ชั้น  5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั ้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯ

อนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันัน้ๆ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของ

ภูเขาไฟที่สามารถมองเหน็ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ

และเทอืกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกบัเส้นทางขึ้นสู่

ภูเขาไฟ (ในสภาพอากาศเอ้ืออ านวย) ... จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงโตเกียว” เพ่ือน าท่านสู่ย่านช้อป

ป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขาย

ของนับเป็นพันๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดนิกนัขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอกีด้วย เชิญท่านเลือก

ชมสินค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO 

SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลนิกับการชอ้ปป้ิง  

           ท่ีพกั  ROUTE INN GOTANDA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 07 เมษำยน 2562 (4)  สวนอูเอโนะ (ชมซำกุระ) - วดัอำซำกุสะ – โตเกียว สกำยทรี (ถำ่ยรูป)  

      ชอ้ปป้ิงโอไดบะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม “สวนอูเอะโนะ” สวนซากุระอันดับหน่ึงในโตเกียว 

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางกรุงโตเกียวที่รอบๆเตม็ไปด้วย

สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ มีกระทั่งสวนสัตว์ตั้งอยู่ด้วย 

เป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมมากที่สดุในโตเกยีว ให้
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ท่านได้อสิระกบัการชมดอกซากุระ และจะได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศการชมซากุระที่คนญ่ีปุ่นเรียกว่า ฮำนำ

มิ ที่ผู้คนจะออกมาปูเสื่อล้อมวง ชมดอกซากุระ รับประทานอาหารกันอย่างมีความสุข  ... จากน้ันน าท่านชม 

“วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอำซำกุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการ

องค์เจ้าแม่กวนอมิทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าค า

รณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนน

ร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกโิมโน ร่ม

ญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “นาเบะหม้อไฟ” 

บ่ำย น าท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกำยทรี” (ไม่ขึ้นชม)  หอคอยแห่ง

ใหม่ที่สงูที่สดุของโลก ริมแม่น า้สมิุดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กบัทางด้านหน้าของวัดอาซากุ

สะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และ

บริเวณที่ความสงู 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสงูของกรุงโตเกยีวแห่งใหม่ ...  

 จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล”์ ที่มี “Aquacity” และ 

“Decks” แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังริมอ่าวโตเกียว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้า

เสื้ อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร รวมแหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋

ไกม๋ากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่ก  าลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝาก

จากแดนอาทิตย์อุทัย และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาว

ญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถ

มองเหน็ “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอนัดับ 50 ของโลก

พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ 

บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกบัแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานครโตเกยีว โดยมี “หอคอยโตเกยีว” สญัลักษณ์ของเมือง

ตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอันงดงามแสน

ประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียวเท่าน้ัน **แวะถ่ายรูปคู่กบักนัดั้มตัวใหม่** 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลนิกับการชอ้ปป้ิง 

   ท่ีพกั  HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 
  

วนัจนัทรท่ี์ 08 เมษำยน 2562 (5)      สนำมบนินำริตะ – สนำมบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

11.00  เดินทำงจำกสนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบิน SL301 

16.15  ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมำยเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้ น  
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อัตราค่าบรกิาร 

***ส าหรบัผูเ้ดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป***  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  ผูใ้หญ่ท่ำนละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

04 – 08 เมษำยน 2562 33,900.- 6,000.- 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 9,000.-บาท*** 

***เนือ่งจากเปน็ตัว๋เครื่องบนิโปรโมชัน่ท าใหไ้มม่รีาคาส าหรบัเดก็*** 

***กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป ี(ทารก) ราคา 5,500.-บาท*** 

***ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 
 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าทีพั่ก ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม*์* 

7. บริกำรน ้ำดืม่วนัละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง  3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3%   

5. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ ำนวน 1,000.-บำท/ท่ำน/ทริป) ขออนุญาตเก็บค่าทิปพรอ้มยอดช าระทัง้หมดก่อนเดินทาง 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน :    

 ส ำหรบักำรจองกรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000.- บำท  

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั 

 

กำรยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมดัจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 

 

หมำยเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนผู้ เดินทางคร้ังละ 30 ทา่นขึ้นไป ถ้าผู้ เดินทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และ อตัราแลกเปลี่ยนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเทีย่วบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากทา่นไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 
 

รำยละเอียดเกีย่วกบักำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยนืยนัว่ามี

คุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่ำงของเอกสำรมีดงัต่อไปนี้  

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึ้นระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

3. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ิดต่อได้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้ จัก โรงแรม และอืน่ๆ 

4.  ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานทีส่ามารถยนืยนัว่าทา่นมกีารท างานทีช่ัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1.  หนังสอืเดินทางอเิล็กทรอนิกสท์ีย่งัมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งทีข่ดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพ านักระยะสั้นเทา่นั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15  วัน 

4. เป็นผู้ทีไ่ม่มปีระวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ

ทีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


