
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ2-3ท่ำน) 

เด็ก 

(พกัผูใ้หญ่1ท่ำน) 

เด็กไมเ่สริมเตียง 

(พกัผูใ้หญ่ 

2ท่ำน) 

ทำรกอำยุ  

(ไมเ่กิน2ปี) 

พกัเด่ียว 

HNJN1.1 14-18 มีนาคม 33,900.- 31,900.- 29,900.- 8,500.- 7,500.- 

HNJN1.2 20 - 24 มีนาคม 33,900.- 31,900.- 29,900.- 8,500.- 7,500.- 

HNJN1.3 21 - 25 มีนาคม 33,900.- 31,900.- 29,900.- 8,500.- 7,500.- 



 

** รบัตดักรุป๊ หรือ จดักรุป๊ดูงานนาโกยา่ ตามโปรแกรมที่ลกูคา้สนใจ ** 

 

 

การเดินทาง โปรแกรมการเดินทาง เชา้/กลางวนั/เยน็ ที่พกั 

วนัท่ี 1 JL  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  21.00 น.  - - 

วนัท่ี 2 บสั สนำมบินนำโกยำ่ - เกียวโต - ฟูชิมิ อินำริ - โอซำกำ้ - 

ชินไซบำชิ - โรงแรม   

บนเคร่ือง / ชำบชูำบู /-  OSAKA FUJIYA HOTEL หรือ 

OSAKA JOYTEL HOTEL 

วนัท่ี 3 บสั นำโกยำ่ - โอซึคนันง - ปรำสำทนำโกยำ่ -  ริมแม่น ้ำยำมำ

ซำกิกำวะ (จุดชมซำกุระ) - โอเอซิส 21 - โรงแรม 

โรงแรม / ยำกินิคุ  / – Nagoya Sakae Tokyu REI 

หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ี 4 บสั หมู่บำ้นชิรำคำวำโกะ - ทำคำยำม่ำ - ถนนคนเดินยำ่น

เมืองเก่ำทำคำยำม่ำ - โรงแรม    

โรงแรม /เซทญ่ีปุ่น / – Nagoya Sakae Tokyu REI 

หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ี 5 JL  10:00 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชูบุเซ็นแทรร ์(นำโกยำ่)     

14:50 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)   

โรงแรม / - /-  

 

 

วนัแรก      กรุงเทพ (สุวรรณภมิู)   

21.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์R (อาร)์ สำยกำรบิน Japan 

Airlines (เจแปนแอรไ์ลน)์ เจำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวก 

 (ไกดท์วัรแ์นะน ำกำรเดินทำง) 

 

 

 

วนัท่ีสอง  สนามบินนาโกยา่ - เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชิมิอินาร ิ– โอซากา้ – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ - โรงแรม     (-/L/-)                                            

00.55 น.    ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชูบุเซ็นแทรร ์(นำโกยำ่)    โดยสำยกำรบิน  Japan Airlines (เจแปนแอรไ์ลน)์ 

เท่ียวบินท่ี JL738   

สำยกำรบินสญัชำติญ่ีปุ่น ใหบ้ริกำรแบบ full service  

ฟรีโหลดกระเป๋ำสมัภำระ ใบละ 23กก. (ท่ำนละ 2 ใบ) 

เสิรฟ์อำหำรรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม ตลอดกำรเดินทำง. 

 

08.15 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชูบุเซ็นแทรร ์(นำโกยำ่)     

 ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำทอ้งถ่ินเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร รบักระเป๋ำและ

ท ำภำระกิจส่วนตวัเรียบรอ้ยแลว้...  ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั 

HNJN1.4 27-31 มีนาคม 35,900.- 33,900.- 31,900.- 8,500.- 7,500.- 



 

 (กรุณำปรบันำฬกิำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถ่ินเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่ำแก่ของญ่ีปุ่น  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่  ศำลเจำ้ฟูชิมิอินำริ ชม เสำโทริอิ ซุม้

ประตูสีแดงท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของศำลเจำ้ ท่ีมีมำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตวัยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำลดหลัน่กนับนเสน้ทำง

ยำวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์ร่ือง MEMORIES OF GEISHAท่ี ซำยูริ นำงเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุม้ประตู

เพื่อไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) ชำบูชำบู BUFFET   

จ ำ ก น้ั น น ำ ท่ ำ น

เดินทำงสู่ เมืองโอซำก้ำ 

ใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ ท่ีถนนโดทงโบริ ย่ำนชินไซบำชิ แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซำกำ้ท่ีเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้

มำกมำยทั้งแบรนดเ์นม ของมือสอง รำ้นอำหำรช่ือดังมำกมำย หลำกหลำยชนิด และไม่ควรพลำดชอ้ปป้ิงท่ีรำ้นดองกี้  

และ มตัสุโมโตค้ิโยชิ รำ้นคำ้ยอดนิยมในใจ ของคนไทยท่ีตอ้งแวะเมื่อมีโอกำสไปญ่ีปุ่น 

 อิสระอำหำรอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม OSAKA FUJIYA HOTEL หรือ OSAKA JOYTEL HOTEL หรือเทียบเท่ำ               

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม  นาโกยา่ - ศาลเจา้โอสึคนันง - ปราสาทนาโกยา่ -  ริมแม่น ้ายามาซากิกาวะ (จดุชมซากุระ) - โอเอซิส 21  

              (B/L/-)                              

 เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2)  

 เดินทำงสู่ “นำโกยำ่” เมืองใหญ่ท่ีสุดใน “ภูมิภำคชูบุ” ซ่ึงอยูต่รงกลำงของประเทศญ่ีปุ่น เมืองท่ีมีบทบำทส ำคญัและ

ประวติัศำสตรอ์นัยำวนำน  เมืองอนัดบัหน่ึงแห่งอุตสำหกรรมกำรผลิตของญ่ีปุ่น 

 น ำทำงสู่ ศาลเจา้โอสึคนันง     ศำลเจำ้โอสึคนันงเป็นหน่ึงในสำมของศำลเจำ้บชูำเจำ้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน ญ่ีปุ่น และ

ยำ่นโอสึ OSU เป็นเมืองท่ีผสมผสำนระหว่ำงประวติัศำสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจดุท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีสุดของ

นำโกยำ่ ซ่ึงนอกจำกคนญ่ีปุ่นแลว้ นักท่องเท่ียวต่ำงชำติก็นิยมมำเยีย่มชมเช่นกนั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ชม ปรำสำทนำโกยำ่ (ดำ้นนอก) บริเวณรอบปรำสำท และตำมแนวคู

เมืองปรำสำทจะปลูกดว้ยตน้ซำกุระ ท ำใหส้วนแห่งน้ีร่ืนรมยม์ำกยิง่ขึ้ น

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (1ในจุดทีชมซำกุระในเมืองนำโกยำ่)   

เท่ียง      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) ยำกินิคุ BUFFET   

 ริมแม่น ้ำยำมำซำกิกำวะ(Yamazakigawa Riverside)ถนนเสน้น้ีเรียกว่ำ Shikinomichi แปลว่ำเสน้ทำงทั้ง 4 ฤด ูซ่ึงติดกบัแม่

น ้ำยำมำซำกิ ติดอนัดบั 1 ใน 100 สถำนท่ีชมซำกุระของประเทศญ่ีปุ่น โดยมีตน้ซำกุระเรียงรำยเป็นระยะทำงเกือบ 1 

กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 โอเอซิส 21 เสน่หข์องนำโกยำ่  แลนดม์ำรค์ของย่ำน “ซำกำเอะ” ซ่ึงอยู่ใจกลำงเมืองนำโกย่ำ ผูค้นมำเท่ียวชอ้ปป้ิง ทำน

อำหำร เท่ียวงำนเทศกำลอย่ำงครึกคร้ืน และกำร ประดบัไฟยำมค ำ่

คื น ก็ มี เสน่หไ์ม่แพก้นั   

 

  

  

    

 

 

 

 อิสระอำหำรอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ี พกั ณ โรงแรม Nagoya Sakae Tokyu REI หรือเทียบเทา่       

วนัท่ีสี่ หมู่บา้นชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ถนนคนเดินยา่นเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจ ิ- โรงแรม     

                          (B/L/-)                              

 เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4)  

 ออก เดินทำงสู่ 

หมู่บำ้นชิ รำคำวำโกะ 

Shirakawago 

มรดกโลก อนัน่ำช่ืนชม 

เขำ้สู่ฤดู ใบไมผ้ลิของ ชิ

รำคำวำโกะ ตั้งแต่ประมำณ

ช่วงตน้ เดือน มีควำม



 

เป็นไปไดท่ี้เรำจะไดพ้บกบัหิมะ บนหลงัคำบำ้นแบบฉบบัควำมงำม ของ บริเวณบำ้นสไตล ์Gassho(กสัโซ่) ประมำณ 110 

หลงั จนถึงเดือนเมษำยน  

 บริเวณน้ีก็ไดถู้กขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกไปแลว้ เมือ่ปี 1995  หลงัคำ ของบำ้นสไตล ์Gassho ท่ีว่ำน้ีจะเป็น

หลงัคำมุงจำก ซ่ึงจะตอ้งท ำกำรบ ำรุงรกัษำเป็นอยำ่งดี หลงัคำดงักล่ำวจะตอ้งถูกเปล่ียนทุก 40 - 50 ปัี ซ่ึงกำรเปล่ียน

หลงัคำแต่ละทีน้ันเป็นงำนท่ีใชเ้วลำนำนและใชแ้รงงำนคนจ ำนวน มำก ดงัน้ันคนท่ีอยูอ่ำศยัในแต่ละหมู่บำ้นจึงตอ้งรวมตวั

ช่วยเหลือกนัและกนั กำรท ำงำนอยำ่งมีระบบช่วยเหลือกนัและกนัน้ีเรียกว่ำ "ยอูิ" 

 

 

 

 

 

 

  

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) YAKINIKU BUFFET 

 เดินทางสู่ ทาคายาม่า ใจกลำงของหมู่บำ้นน้ี คือ ซนัมำจิ บำ้นโบรำณสมยัเอโดะท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ ดว้ยบรรยำกำศท่ียงั

เต็มไปดว้ยกล่ินอำยของเมืองแห่งปรำสำท คุณสำมำรถชมโรงกลัน่เหลำ้สำเกญ่ีปุ่น และภำพทิวทัศน์ของหน้ำต่ำงไมร้ะแนง

บำ้นท่ีเรียงต่อกนัเป็นแนวยำวของบรรดำบำ้นเรือนของเหล่ำพ่อคำ้ได ้ซ่ึงรฐับำลญ่ีปุ่นไดป้ระกำศขึ้ นทะเบียนสถำนท่ีแห่งน้ีให้

เป็นโบรำณสถำนท่ีมีควำมส ำคญัอีกแห่งหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางกลับสู่ นาโกย่า ให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิง ภายในใจกลาง

เมือง  

 อิสระอำหำรอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ี พกั ณ โรงแรม Nagoya Sakae Tokyu REI หรือเทียบเทา่         

วนัท่ีหา้  ทา่อากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร ์(นาโกยา่)   -  กรุงเทพ (สุวรรณภมิู)                                     (B/-/-) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6)  

 สมควรแก่เวลำเดินทำงสู่สนำมบิน  

10:20  น.น.  ออกเดินทำงออกเดินทำงจำกจำก  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชูบุเซ็นแทรร์ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชูบุเซ็นแทรร์  ((นำโกยำ่นำโกยำ่)    )    โดยสำยกำรบินโดยสำยกำรบิน    JJaappaann  AAiirrlliinneess  ((เจแปนแอรไ์ลน์เจแปนแอรไ์ลน์) ) 

เท่ียวบินท่ีเท่ียวบินท่ี  JJLL737377      

1144::5500  น.น.  ถึงท่ำอำกำศยำนถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  นำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  ... โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ... โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ  

  

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

  



 

หมำยเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน 

และสำยกำรบิน (โดยเฉพำะภำษีน ้ำมนั ซ่ึงมีกำรผนัผวนอยู่ตลอดเวลำ) สภำพทำงกำรเมืองภยัทำงธรรมชำติแต่ยงัคง

จะรกัษำมำตรฐำนกำรบริกำรและค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร ,ควำมปลอดภยัและประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั..... 

 

อตัรำคำ่บริกำรน้ีรวม  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เสน้ทำงท่ีระบุในโปรแกรม ชั้นทศันำจร (ไป–กลบัทั้งคณะ)  

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร ์

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุ หรือเทียบเท่ำในรำคำเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่ำน)  

 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร  

 ค่ำรถ-รบัส่ง น ำเท่ียวตำมรำยกำรพรอ้มคนขบัท่ีช ำนำญเสน้ทำง 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร  

 ค่ำประกนัอบุติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

 หวัหน้ำทวัร ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

 

อตัรำคำ่บริกำรน้ีไม่รวม         

 ค่ำทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท่์ำนละ 3,000 เยน ตลอดกำรเดินทำง  

 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั  

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษัทจดัให ้ในรำยกำรทวัร์ 

 ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี 

ทำงบริษัทฯ หรือจดัหำคณะทวัรอ์ื่นให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยั จนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหำยสูญเสียหรือไดร้บับำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำม รบัผิดชอบของหวัหน้ำทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับำง

ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถกูปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน

ต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย  แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำย

กำรบิน โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั และ บริษัทฯ จะ 

5. ไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำงเน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำยหรือส่ิงของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรือ 

เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง

พิจำรณำแลว้  ทำงบริษัท ฯไม่อำจคืนเงินใหท่้ำนไดไ้ม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคน

เขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำพกัอยูใ่นประเทศไทย 

6. มคัคุเทศก ์พนักงำน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย

ผูม้ีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำน้ัน 

7. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำง

บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  

 



 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณำจองล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พรอ้มช าระงวดแรก 10,000  บาท  

 ส่วนท่ีเหลือช ำระทนัทีก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

 
กรณี ยกเลิกกำรเดินทำง 

 แจง้ล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 45 วนัก่อนเดินทำง คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 

 แจง้ล่วงหน้ำ 31 – 44 วนัก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำตัว๋ท่ำนละ 10,000 บำท  

 แจง้ล่วงหน้ำ 16 - 30 วนัก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวมท่ำนละ 20,000 บำท 

 แจง้ล่วงหน้ำ 1- 15 วนัก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทำง ,ถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง ทำงบริษัทฯ จะท ำกำรเล่ือน

กำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้ำ่ยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋และอื่นๆท่ำนละ 10,000 บำท  

 

เอกสารที่ลกูคา้ตอ้งเตรียมไปวนัเดินทาง 

จำกกำรท่ีรัฐบำลญ่ีปุ่น ประกำศยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศ ซ่ึงมีผลใชบ้ังคบัตั้งแต่วนัท่ี 1กรกฎำคม 2556 ผูท่ี้จะเขำ้ประเทศไดน้ั้น 

จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองก่อนจึงจะสำมำรถเขำ้ประเทศได้  (เช่นเดียวกับผูท่ี้ยื่นขอวีซ่ำกับทำง

สถำนทูตฯ)  

ทำงเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองจะสอบถำมถึงวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสำรท่ีน ำมำ เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบั 

หรืออื่นๆ สำหรบัรำยละเอียดของเอกสำรท่ีจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำไดแ้ก่ 

(1) ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น  

(2) ส่ิงท่ียนืยนัว่ำท่ำนสำมำรถรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีอำจเกิดขึ้ นในระหวำ่งท่ีพำนักในประเทศ ญ่ีปุ่นได ้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) (3) ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหวำ่งท่ีพำนักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ)  

(4) ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งท่ีพ ำนักในประเทศญ่ีปุ่น  

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น   (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1. หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลืออยูอ่ยำ่งน้อย 6  เดือน 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำย แลเขำ้ขำ่ยคุณสมบติักำรพ ำนักระยะสั้น 

3. ในขัน้ตอนของกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกิน 15 วนั 



 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติักำรถูกส่งตัวกลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่เขำ้ข่ำย

คุณสมบติัท่ีจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 


