กาหนดการเดินทาง
19-24 ตุลาคม 2561หยุดวันปิ ยะมหาราช
25-30 ตุลาคม 2561
08-13 / 15-20 พฤศจิกายน 2561
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วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี
วันที่หา้
วันที่หก

มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1
สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – สวนป่ าไผ่ – สะพานโทเก็ตซึเคียว
 CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS

โครังเค – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (รถบัส)
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

คา่

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

**บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ **

ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บา้ นอิยาชิโนะซาโตะ – โตเกียว – ชินจูกุ
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

หมู่บา้ นโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) –
ช้อปปิ้ งโอไดบะ
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19:30
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข
2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครือ่ ง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23:30
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) สนามบินคันไซ – คินคาคุจิ – สวนป่ าไผ่ อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว
07:00
ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจ
เช็ค สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ... นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่
สร้ าง ขึ้นเพื่อเป็ นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระนํา้ โอบล้ อมด้ วยสวนสไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ
ที่ได้ รับการดูแลและอนุ รักษ์ไว้ อย่ างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่ นด้ วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบ
แสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนนํ้าคล้ ายกับมีปราสาทใต้ นํ้าอีกหนึ่งหลัง ให้ ท่านได้ เก็บภาพอย่ าง
ใกล้ ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ
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เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น ชื่ น ชมความงดงามของ “สวนป่ าไผ่ อารา
ชิยาม่า” ด้ านหลังวัดเทนริวจิ ที่มีเส้ นทางแคบๆ เชื่อม
ผ่ านกลางสวนไผ่ ให้ ผ้ ู ค นสัญจรไปมา ท่า มกลางความ
เงียบสงบ เสียงลมที่พัดเสียดสีใบไผ่ และแสงแดดรําไรที่
ส่องลอดผ่ านลงมา เกิดความงดงามตามธรรมชาติท่ีหา
ชมได้ ยากในปั จจุบัน จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “สะพาน
โทเก็ตสึเคียว” สัญลักษณ์เมืองอาราชิยาม่า ชื่อของ
สะพานนี้ แปลว่ า สะพานข้ ามสู่ ด วงจั น ทร์ โดยมี นั ก
ประพันธ์ชาวญี่ปุ่นหลายๆ ท่านมักกล่าวถึงทิวทัศน์ของที่น่ีเสมอ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
หุบเขาโครังเค– ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (รถบัส)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโครังเค” (korankei) สถานที่ชมใบไม้ เปลี่ยนสีอันดับต้ นๆของจังหวัดไอจิ ด้ วย
ความหลากหลายของสีสนั จากต้ นเมเปิ้ ล กว่า 4,000 ต้ นที่ อยู่รายรอบหุบเขาแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ ชม
ความงดงามของธรรมชาติกบั เทศกาลใบไม้ เปลี่ยนสี หรือใบไม้ ร่วง ต้ นไม้ ต่างๆ ที่กาํ ลังผลัดใบเปลี่ยนสีสัน
สดใส ใบเมเปิ้ ลเปลี่ยนเป็ นสีแดงสด ใบแปะก๊วยที่กาํ ลังเปลี่ยนเป็ นสีเหลือง แดงเหลืองเขียว

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่
มีภูเขาไฟฟูจิ เป็ นฉากหลังและมีบ่อนํา้ พุร้อนซุกซ่ อนอยู่
มากมายและเป็ นจุ ดที่แม่นาํ้ ฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมา
บรรจบกันถึง 16 แห่ง นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการ
เดินทางด้ วยการ “ล่องเรือโจรสลัด” ที่ “ทะเลสาบอาชิ”
ทะเลสาบนํา้ จืดขนาดใหญ่ท่เี กิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว ทั้งยังเป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ดีอกี แห่งหนึ่งด้ วย อิสระให้ ท่านชื่นชม
ความงดงามของธรรมชาติอนั แสนบริสทุ ธิ์ตามอัธยาศัย ... หลังจากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” (รถ
บัส) หุบเขานรกที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ นึ มาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้ เกิดควันและบ่อนํา้
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ร้ อนผุดขึ้นมาจากใต้ ดิน นํา้ และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกํามะถัน ที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความ
ร้ อนของนํา้ ที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้ มไข่ให้ สกุ ได้ และจะทําให้ เปลือกไข่กลายเป็ นสีดาํ โดยกล่าวกันว่าถ้ าใคร
ได้ ทานไข่ดาํ หนึ่งฟองอายุจะยืนขึ้นอีกเจ็ดปี เลยทีเดียว
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์**
ทีพ่ กั
MOTOSU VIWE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4)
ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บา้ นโบราณอิยาชิโนะซาโตะ – ชินจู กุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่น
ด้ วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลและรูปทรงกรวย
ควํ่า ที่ไ ด้ สัด ส่ ว นจึ ง เป็ นแรงบั น ดาลใจให้ กับ การสร้ า งสรรค์
ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวีผ้ ูมีช่ือเสียงของญี่ปุ่น
เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่
สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ นแดนต้ องห้ ามสําหรั บสตรี มานานนับ
ร้ อ ยๆปี และเกิด การระเบิ ด ครั้ ง สุด ท้ า ยเมื่ อ กว่ า สามร้ อ ยปี
มาแล้ ว ... นําท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิ ดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทาง
อุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่
“หมู่บา้ นโบราณอิยาชิโนะซาโตะ”
หมู่ บ้ า นนี้ ตั้ ง อยู่ บริ เ วณทะเลสาบไซโกะ ซึ่ ง เป็ น 1 ใน 5
ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ บ้ านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่ง
นี้ จะเป็ นบ้ านทรงกั ส โช่ สุ คุ ริ แบบเดี ย วกั บ ที่ ท าคายาม่ า
นอกจากนั้นแล้ วยังขึ้นชื่อว่ าเป็ นหมู่บ้านแห่ งหัตถกรรมอีก
ด้ วย เช่ น เครื่องปั้ นดินเผา เป็ นต้ น ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน
เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามเป็ นที่ระลึก ... หลังจากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ “ชินจู กุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า
และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้ วย
เชิญท่านเลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่ น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่ าสุด , IPOD, MP-3,
NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้ าแฟชั่นทันสมัย และ
เครื่องสําอาง เป็ นต้ น ...
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คา่
ทีพ่ กั

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)

บ้านโบราณคุระสึคุริ คาวาโกเอะ - วัดอาซากุสะ หอคอยโตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - สนามบินฮาเนดะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “บ้านโบราณคุระสึคุริ คาวาโกเอะ” ชม
อาคารโบราณที่เรียงรายอยู่ตามถนนสายหลัก แต่ เดิมย่ านนี้
เป็ นย่านการค้ าที่ร่งุ เรืองในอดีต อาคารบ้ านเรือนในย่านนี้จึงดู
แตกต่ างจากที่อ่ืน โครงสร้ างส่วนใหญ่ มีลักษณะคล้ ายๆกับ
โกดังเก็บสินค้ าในสมัยเอโดะ แต่เดิมนั้นมีเกือบ 200 หลังเลย
ทีเดียวแต่ปัจจุบันเหลือให้ เห็นไม่มากนัก แต่กย็ ังคงถูกอนุรักษ์
ให้ เหมือนครั้งอดีตด้ วยเช่นกัน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโช
กุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่าง มาก นมัสการ
องค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิม ทองคํา ที่ป ระดิ ษ ฐานในวิ ห ารหลั ง ใหญ่
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํารณ)” ซึ่งมี
โคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก” แขวน
อยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ า
ของที่ระลึกต่างๆมากมาย ... จากนั้นนําท่านไปยังจุ ดถ่ายรูป
และชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (จุดถ่ายรูป) หอคอยแห่งใหม่ท่สี งู ที่สดุ ของโลก ริมแม่นาํ้ สุมิดะ ตรง
ข้ า มบริ เ วณใกล้ กั บ ทางด้ า นหน้ า ของวั ด อาซากุ ส ะ ด้ ว ย
รูปทรงทันสมัย ใช้ เป็ นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์
ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็ นจุดชม
วิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ …. นําท่านช้ อปปิ้ งยัง โอ
ไดบะ “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้ อปปิ้ งชื่อดังริม
อ่าวโตเกียว สถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับ
การโหวตว่ า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถ
มองเห็น “ สะพานเรนโบว์ ” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็ นสะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ 50 ของ
โลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่
รวมทั้ง “เทพีสนั ติภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว
คา่
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
00.22
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบินไทย TG661
05.25
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
- - - Always with You - - ~5~

หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดย
ทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้ นไป***
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

19-24 ตุลาคม 2561
25-30 ตุลาคม 2561
48,900.08-13 พฤศจิกายน 2561
15-20 พฤศจิกายน 2561

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

45,900.-

42,900.-

6,000.-

*** กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท ***
้
่

*** ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน / ทาน
/
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
่
่
์ างต
์
ทริป***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดืม่ วันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สาหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เงือ่ นไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
~6~

หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
นํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกีย่ วกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่ นสาหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ ุ่ น(สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติท่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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