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ก ำหนดกำรเดินทำง 

19-24 ตลุำคม 2561หยุดวนัปิยะมหำรำช 
25-30 ตลุำคม 2561 

08-13 / 15-20 พฤศจกิำยน 2561 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

20:30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 

2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบนินาโงย่า –ทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจิ – หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  

00:05   ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 644 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG644 00.05-07.30+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนินาโกย่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซนัมาจซูิจ ิ

 DORMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- ✓ ✓   

 
วนัที่สาม 

เทอืกเขาเจแปนแอลป์ (ชมใบไมเ้ปลีย่นส)ี 

  HANA ISAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 
✓ ✓ HTL 

วนัที่สี ่
ภเูขาไฟฟจู ิ– โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

✓ ✓ - 
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ สวนฮติาชิ ซไีซพารค์ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ ✓ ✓ - 

วนัที่หก สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50  - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07:30  ถึงสนามบินนาโงย่า ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ 

เชค็ สัมภาระเรียบร้อยแล้ว...น าท่านเดินทางสู่“เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียว

โต” เมืองเลก็ๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือก าเนิดในปี 1500 ใน

ฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของตระกูลคานะโมริ น าท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคง

อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเลก็ๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็น

บ้านเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เตม็ไปด้วยกล่ินอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุง

ด้วยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกนัไปหลังแล้วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนก าลังเดิน

อยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทา่นเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่ง

น้ี ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ท าให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่าง

สมบูรณ์ ประกอบกบัความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีใน

ฤดูใบไม้ผลิ สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้

หล่ังไหลเข้ามาเยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” 

(Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสงูกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั DOMMY INN TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  เทือกเขาเจแปนแอลป์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทบัใจไม่รู้

ลืม ทาเทยาม่า น าท่าน นัง่รถรางไฟฟ้ารูปข้ันบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพ่ือเปลีย่นรถโคช้สายธรรมชาติ สู่ 

ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น า้ตก

เมียวโจ เป็นน า้ตกที่สูงที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ถึงยอดดอยมุโร

โด คือ จุดชมวิวสงูสดุของเส้นทางน้ีบริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเหน็ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับ

ขอบฟ้าสสีดตลอดทั้งวันทั้งคืน  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทา่นโดยสาร รถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ภเูขาทาเทยาม่า” ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สอง

รองจากภเูขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพ่ือชมทศันียภาพอกีฟากฝั่งของภเูขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขา

ที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความต่ืนตาต่ืนใจย่ิงแก่นักท่องเที่ยวทุกคน น า

ทา่นโดยสารกระเชา้ ข้ามเหวลึก ซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค า้คั่นกลางเลยเป็นทาง

ยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า...จากน้ันน าท่านโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบันได้อีก

คร้ังเพ่ือลดระดับลงสู่สัน เขื่อนคุโรเบะ เข่ือนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเข่ือนถึง 800 เมตร ท่าน

สามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทอืกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน า้ที่ปล่อยออกจากแอ่งน า้

สีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสน่ันสู่เบ้ืองล่าง ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโค้ช

ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุณจะได้มีโอกาสสัมผัสความ

ย่ิงใหญ่ของธรรมชาติ นอกจากน้ีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เป็นภาพอันงดงามตื่นตาตื่นใจ 

เกนิค าบรรยายใดๆ ทั้งสิ้น 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์** 

ทีพ่กั HANA ISAWA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)   ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่น

ด้วยความสงู 3,776 เมตรจากระดับน า้ทะเลและรูปทรงกรวย

คว ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น 

เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็น

ที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับ

ร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปี

มาแล้ว ... น าท่านขึ้ นความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทาง

อุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่

เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหาร

หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าค า

รณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า 

แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ 

ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนม

อาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... น าท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่าน



~ 5 ~ 

แห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ 

ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้า

มากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, 

GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น...“ชินจูกุ” หมายถึง “ที่

พ านักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อเิอยะส ึได้มีค าสั่งให้ส ารวจย่านน้ีตามค าขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมือง

หน้าด่านข้ึนบนถนนโคชุไคโด ไม่นานกก็ลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน มีทั้งโรงน า้ชา ร้านค้า โรงเต๊ียม

และหอคณิกาอกีกว่า 50 แห่ง 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  ฮิตาชิ ซีไซดพ์ารค์ – โอไดบะ – ฮาเนดะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ “ฮิตาชิ ซีไซดพ์ารค์” ( Hitachi Seaside Park)  เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีการปลูก

ดอกไม้หมุนเวียนกันไปตลอดปี อยู่ในเขตจังหวัดอิบารากิ ใครที่ได้ไปเหน็กต้็องหลงไหล เพราะดอกไม้ที่มี

มากมายเหลือคณานับเป็นทุ่งดอกไม้ เป็นเนินดอกไม้ที่สวยงามละลานตา ไม่แปลกใจที่ใคร ๆ กต้็องถ่ายรูป

แบบถ่ายแล้วถ่ายอีก จะเซลฟ่ี หรือวิดีโอ ภาพออกมากส็วยงามอย่างย่ิง ประทับไว้ด้วยรอยย้ิมอย่างมี

ความสขุที่สดุของนักทอ่งเที่ยวที่มาที่น่ี  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงยัง “Aquacity” และ “Decks” ที่

ย่าน “โอไดบะ” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว 

สถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวต

ว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น 

“สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็น
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สะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” 

สญัลักษณ์ของเมืองต้ังตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสนัติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว 

  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง(6)   สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

00.20  เดินทางจากสนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิไทย TG661 

05.25  ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียนโดย

ทางบริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต่ 30 ท่านข้ึนไป***  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

19-24 ตุลำคม 2561 

25-30 ตุลำคม 2561 

08-13 พฤศจิกำยน 2561 

15-20 พฤศจิกำยน 2561 

49,900.- 46,600.- 43,900.- 6,000.- 

*** กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 20,000.-บาท *** 

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

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)ส าหรบัทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
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เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 
การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี 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 หรือคนืเงิน

ได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

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 
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คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


