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ก ำหนดกำรเดินทำง 

19-24 ตลุาคม 2561หยุดวนัปิยะมหาราช 
25-30 ตลุาคม 2561 

08-13 / 15-20 พฤศจกิายน 2561 
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วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  กรุงเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภูมิ  

19:30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 

2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครือ่งออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ดยสำรข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลำเครือ่งออกอย่ำงนอ้ย 45 นำที *** 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิคนัไซ – เกยีวโต – วดัคนิคาคุจ ิ– สวนป่าไผ่ – สะพานโทเกต็ซเึคยีว 

 CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- ✓ ✓   

 
วนัที่สาม 

โครงัเค – ลอ่งเรอืโจรสลดั – โอวาคุดานิ (รถบสั)  

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS      **บุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์** 
✓ ✓ HTL 

วนัที่สี ่
ภเูขาไฟฟจู ิ– หมู่บา้นอยิาชิโนะซาโตะ – โตเกยีว – ชินจูก ุ 

✓ ✓ - 
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ 
หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ – วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผ่านชม) –  

ชอ้ปป้ิงโอไดบะ 
✓ ✓ - 

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

http://bit.ly/2NMk5YE
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23:30  ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG622 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง ... เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2) สนำมบนิคนัไซ – คินคำคุจิ – สวนป่ำไผ่ อำรำชิยำม่ำ - สะพำนโทเก็ตสึเคียว 

07:00  ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ 

เชค็ สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคำคุจิ” ปราสาทที่

สร้าง ข้ึนเพ่ือเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ต้ังตระหง่านกลางสระน า้ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ

ที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเย่ียม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบ

แสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน ้าคล้ายกับมีปราสาทใต้น ้าอีกหน่ึงหลัง ให้ท่านได้เกบ็ภาพอย่าง

ใกล้ชิดกบัตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ  

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย น าท่านเดินช่ืนชมความงดงามของ “สวนป่ำไผ่ อำรำ

ชิยำม่ำ” ด้านหลังวัดเทนริวจิ ที่มีเส้นทางแคบๆ เช่ือม

ผ่านกลางสวนไผ่ ให้ผู้คนสัญจรไปมา ท่ามกลางความ

เงียบสงบ เสียงลมที่พัดเสียดสีใบไผ่ และแสงแดดร าไรที่

ส่องลอดผ่านลงมา เกิดความงดงามตามธรรมชาติที่หา

ชมได้ยากในปัจจุบัน จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ “สะพำน

โทเก็ตสึเคียว” สัญลักษณ์เมืองอาราชิยาม่า ช่ือของ

สะพานน้ีแปลว่าสะพานข้ามสู่ดวงจันทร์ โดยมี นัก

ประพันธช์าวญ่ีปุ่นหลายๆ ทา่นมักกล่าวถึงทวิทศัน์ของที่น่ีเสมอ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 
 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)   หบุเขำโครงัเค– ฮำโกเน ่– ล่องเรือโจรสลดั – โอวำคุดำนิ (รถบสั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ “หุบเขำโครงัเค” (korankei) สถานที่ชมใบไม้เปล่ียนสี อันดับต้นๆของจังหวัดไอจิ ด้วย
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ความหลากหลายของสีสันจากต้นเมเป้ิล กว่า 4,000 ต้นที่ อยู่รายรอบหุบเขาแห่งน้ี นักท่องเที่ยวจะได้ชม

ความงดงามของธรรมชาติกับเทศกาลใบไม้เปล่ียนสี หรือใบไม้ร่วง ต้นไม้ต่างๆ ที่ก  าลังผลัดใบเปล่ียนสีสัน

สดใส ใบเมเป้ิ  ลเปล่ียนเป็นสแีดงสด ใบแปะกว๊ยที่ก  าลังเปล่ียนเป็นสเีหลือง แดงเหลืองเขียว   

 

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  “ฮำโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่

มีภูเขาไฟฟูจิ  เป็นฉากหลังและมีบ่อน ้าพุร้อนซุกซ่อนอยู่

มากมายและเป็นจุดที่แม่น า้ฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมา

บรรจบกนัถึง 16 แห่ง น าท่านเปล่ียนบรรยากาศของการ

เดินทางด้วยการ “ล่องเรือโจรสลัด” ที่ “ทะเลสาบอาชิ” 

ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา

ไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้ดีอีกแห่งหน่ึงด้วย อิสระให้ท่านช่ืนชม

ความงดงามของธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ตามอธัยาศัย ... หลังจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ “โอวำคุดำนิ” (รถ

บัส) หุบเขานรกที่เกดิข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพันปีก่อน ท าให้เกิดควันและบ่อน า้

ร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น า้และควันเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความ

ร้อนของน า้ที่ผุดข้ึนมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สุกได้และจะท าให้เปลือกไข่กลายเป็นสีด า โดยกล่าวกันว่าถ้าใคร

ได้ทานไข่ด าหน่ึงฟองอายุจะยืนขึ้นอกีเจด็ปีเลยทเีดียว  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม **พเิศษ บุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ*์* 

ทีพ่กั  MOTOSU VIWE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 

**จำกนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ ำแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่ำจะช่วย

กระตุน้กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง (4)   ภูเขำไฟฟูจิ – หมู่บำ้นโบรำณอิยำชิโนะซำโตะ – ชินจูก ุ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านขึ้ นสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่น

ด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน า้ทะเลและรูปทรงกรวย

คว ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น 

เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่

สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับ

ร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปี

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

อุทยำนฯอนุญำตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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น าท่านเดินทางสู่  “หมู่บำ้นโบรำณอิยำชิโนะซำโตะ” 

หมู่บ้านน้ีตั้ งอยู่  บริเวณทะเลสาบไซโกะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 

ทะเลสาบที่ล้อมรอบภเูขาไฟฟูจิ บ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่ง

น้ีจะเป็นบ้านทรงกัสโช่สุคุริ แบบเดียวกับที่ทาคายาม่า 

นอกจากน้ันแล้วยังขึ้ นช่ือว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรมอีก

ด้วย เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

เกบ็ภาพบรรยากาศความสวยงามเป็นที่ระลึก ... หลังจากน้ัน 

น าทา่นเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า 

และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกนัขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย 

เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, 

NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทันสมัย และ

เคร่ืองส าอาง เป็นต้น ... 

 

ค ำ่   อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยัเพือ่ใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 3 ดำว   

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง (5)        บำ้นโบรำณคุระสึคุริ คำวำโกเอะ - วดัอำซำกุสะ  -  

  หอคอยโตเกียว สกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) - สนำมบนิฮำเนดะ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “บำ้นโบรำณคุระสึคุริ คำวำโกเอะ” ชม

อาคารโบราณที่เรียงรายอยู่ตามถนนสายหลัก แต่เดิมย่านน้ี

เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในอดีต อาคารบ้านเรือนในย่านน้ีจึงดู

แตกต่างจากที่อื่น โครงสร้างส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆกับ

โกดังเกบ็สนิค้าในสมัยเอโดะ แต่เดิมน้ันมีเกือบ 200 หลังเลย

ทเีดียวแต่ปัจจุบันเหลือให้เหน็ไม่มากนัก แต่กยั็งคงถูกอนุรักษ์

ให้เหมือนคร้ังอดีตด้วยเช่นกนั 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย   น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอำซำกุสะ” วัดที่เหล่าโช

กุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่าง มาก นมัสการ

องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ 

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมี

โคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” 

แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนำกำมิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวม

สินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย ... จากน้ันน าท่านไปยังจุด

ถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกำยทรี” (จุดถ่ายรูป)  

หอคอยแห่งใหม่ที่สงูที่สดุของโลก ริมแม่น า้สมิุดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วย

รูปทรงทนัสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสญัญาณวิทยุ โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็น

จุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ …. น าท่านช้อปป้ิงยัง โอไดบะ “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้

อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกยีว สถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของ

โตเกยีว สามารถมองเหน็  “ สะพานเรนโบว์ ” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็น

อันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้ง

ตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสนัติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว  

ค ำ่   อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยัเพือ่ใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิง 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิฮำเนดะ 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง (6)  สนำมบนิฮำเนดะ - สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

00.22  เดินทำงจำกสนำมบนิฮำเนดะโดยสำยกำรบินไทย TG661 

05.25  ถึง สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
 

หมำยเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียนโดย

ทางบริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณี

ใดๆทั้งส้ิน  

อตัรำค่ำบริกำร 

***ส ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต่ 30 ท่ำนข้ึนไป***  
 

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 

48,900.- 45,900.- 42,900.- 6,000.- 
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*** กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 20,000.-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. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท  

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

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

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

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

 

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 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถ 

  น ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงนิได้ 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการ

ยืนยันว่ามคุีณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

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 ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
 


