กาหนดการเดินทาง
12-17 ตุลาคม 2561 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
25-30 ตุลาคม 2561
08-13 / 15-20 พฤศจิ กายน 2561
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วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี

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

หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาจิซูจิ
 TAKAYAMA GREEN HOTEL OR SIMILAR CLASS

นัง่ กระเช้าชินโฮตาเกะ – สะพานคับปะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนนอก)
ถนนนาวาเตะ

มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน

คา่

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

 DOMMY INN MATSUMOTO HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้

หมู่บา้ นโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข
2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง ดังนั้นผูโ้ ดยสาร
จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23:30

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิซึ – สวนป่ าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว
07:00
ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจ
เช็ค สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว... นําท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ท่อนซุง
นํามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ ท่ยี ่ืนออกมาเหนือหุบเขา ทําให้ เห็นวิวเมืองได้ โดยกว้ างและได้ รับการ
ยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้ างใต้ อาคารหลักคือ “นํา้ ตกโอตะวะ” ซึ่งเป็ นสายนํา้ 3 สายไหลลงสู่
บ่อนํา้ และยังเชื่อกันว่าการดื่มนํา้ จากสายนํา้ ตกทั้ง 3 นี้แล้ วจะประสบความสําเร็จสามด้ านคือ “อายุยืนยาว
ความรัก การเรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็ นที่ต้งั ของศาลเจ้ าอื่นๆจํานวนมาก ...
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เทีย่ ง

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านเดินชื่นชมความงดงามของ “สวนป่ าไผ่ อาราชิยาม่า” ด้ านหลังวัดเทนริวจิ ที่มีเส้ นทาง
แคบๆ เชื่อมผ่านกลางสวนไผ่ ให้ ผ้ ูคนสัญจรไปมา ท่ามกลางความเงียบสงบ เสียงลมที่พัดเสียดสีใบไผ่ และ
แสงแดดรําไรที่ส่องลอดผ่ านลงมา เกิดความงดงามตามธรรมชาติท่ีหาชมได้ ยากในปั จจุ บัน ... นําท่าน
เดินทางสู่ “สะพานโทเก็ตสึเคียว” สัญลักษณ์เมืองอาราชิยาม่า ชื่อของสะพานนี้แปลว่าสะพานข้ ามสู่ดวง
จันทร์ โดยมีนักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นหลายๆ ท่านมักกล่าวถึงทิวทัศน์ของที่น่ีเสมอ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
หมู่บา้ นชิรากาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิ ซู จิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชิ รากาวาโกะ ได้ รับการยกย่ องจากองค์การยู เนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกในปี
1995 เป็ นหมู่บ้านสไตล์กัสโซ – สึคุริ สไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิม รูปร่ างของหลังคาเหมือนสองมือพนมของ
พระพุทธเจ้ า จึง เรียกหมู่บ้านสไตล์น้ ีว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้ านมีหลังคาชันถึง 60
องศา ลักษณะคล้ ายสองมือที่พนมเข้ าหากัน ซึ่งตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้ าง ประมาณ
10 เมตร โครงสร้ างของบ้ านไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับ
หลังคาอย่างหนักในช่วง ฤดูหนาวได้ เป็ นอย่างดี

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” นําท่านเดินทางสู่ อาคารย่านเมือง
เก่า ซันมาชิ ซู จิ เป็ นชุมชนย่านเมืองเก่า สองข้ างถนนนั้นเรียงรายไปด้ วยอาคารไม้ เก่าๆ สองชั้นแบบญี่ปุ่น
ซึ่งก็ดัดแปลงให้ เป็ นร้ านขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร ร้ านขนม หรือเรียวกัง บริเวณที่หน้ าร้ านหน้ าบ้ านแต่ละ
หลังจะเป็ นทางนํา้ ไหลซึ่งเป็ นนํา้ ที่ไหลลงมาจากภูเขา นอกจากนี้ยังมีบริการรถลากให้ ได้ เลือกใช้ บริการเพื่อ
ชมบรรยากาศแบบย้ อนยุคได้ อีก และต้ องไม่ลืมเลือกซื้อตุก๊ ตาซารุโบโบะ ที่มีหลากหลายขนาด ซึ่งตุ๊กตาใช้
เป็ นเครื่องราง ที่ทาํ ให้ มีความสุข โชคลาภสุขภาพ ความรัก เป็ นต้ น
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**
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วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4)
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

นังกระเช้
่
าชินโฮตากะโรปเวย์ – สะพานคัปปะ
ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) – ถนนนาวาเตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน “นัง่ กระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์” เพื่อให้ ท่านได้ ด่ืมดํ่ากับความงามของเทือกเขาแอลป์ ในวันที่
ท้ องฟ้ าแจ่มใส จากสถานีชินโฮตากะที่ความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล เดินทางสู่ความสูงกว่า
2,156 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล โดยกระเช้ ากอนโดล่า 2 ชั้นรายแรกในญี่ปุ่นพร้ อมกระจกบานใหญ่ของ
กระเช้ า ที่น่ีจะให้ ทุกท่านได้ ใกล้ ชิดกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ จนประทับใจไม่ร้ ูลืม...จากนั้นนําท่าน
เดิ นทางสู่ “ภูเขาคามิ โ คจิ ” หรื อ “สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ญ่ี ปุ่ น” เพื่ อ นํา ท่า นชมความงดงามของธรรมชาติ ท่ี
“สะพานคัปปะ” สะพานอันเป็ นสัญลักษณ์ของคามิโคจิ ปลายสายของแม่ นาํ้ จะอยู่ท่ีสระนํา้ ไทโช ผืนนํา้ ที่
สะท้ อนกับเทือกเขาโฮทากะก่อให้ เกิดภาพสะท้ อนที่งดงามสมบูรณ์แบบเกินคําบรรยาย...อิสระให้ ท่าน
บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ด้ านนอก) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 โดย อิชิคา
ว่า คาสุมาซะ ซึ่งใช้ เป็ นที่พาํ นักของบรรดาเจ้ าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ ได้ อย่างงดงาม และ
ในปัจจุบันที่น่ีได้ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่รี วบรวมข้ อมูลและประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่จัดแสดง
อย่างมากมาย ว่ากันว่าปราสาทมัตสึโมโต้ เป็ นปราสาทที่สวยที่สดุ ติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และเนื่องจากตัว
ปราสาทมีผนังเป็ นสีดาํ ทั้งหลังและส่วนของหลังคาก็ดูคล้ ายๆกับอีกาที่กาํ ลังกางปี กอยู่ จึงนิยมเรียกปราสาท
นี้อกี ชื่อหนึ่งว่า ปราสาทอีกาดํา นั่นเอง ... จากนั้นนําท่านเดินสู่ “ถนนนาวาเตะ” ถนนสายเล็กๆ แต่น่าสนใจ

เหมาะแก่แการเดินเล่ นเพลินๆ ถนนนาวาเตะอยู่ตรงทางเดินไปปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนสายนี้เป็ นเสมือน
สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองมัตสึโมโต้ มีร้านขายสินค้ าน่ารักๆ เช่น ดอกไม้ ตุก๊ ตากบ ร้ านขายของเก่า ร้ าน
ยากิโซบะ ราเมง ราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีร้านขายขนมไทยากิ ที่ว่ากันว่าหากได้ มาเดินเที่ยวที่ถนนเส้ นนี้
ต้ องไม่พลาดการชิมขนมไทยากิท่นี ่ี ซึ่งมีให้ เลือกรับประทานกันถึงสองร้ าน นอกจากร้ านค้ าแล้ วถนนเส้ นนี้ยัง
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มีศาลเจ้ าที่ผ้ ูคนที่ผ่านไปมาอดไม่ได้ ท่จี ะแวะเข้ าไปสักการะ นอกจากนี้ ถนนสายนี้ยังถูกใช้ เป็ นฉากในหนังสือ
การ์ตูนเรื่อง “ORANGE” ซึ่งได้ รับนิยมเป็ นอย่างมากในญี่ปุ่น นอกจากหนังสือการ์ตูนแล้ ว “ORANGE”
ยังได้ ถูกนํามาทําเป็ นภาพยนตร์อกี ด้ วย
คา่
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
ทีพ่ กั
DOMMY INN MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)
หมู่บา้ นโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจู กุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “บ้านโบราณคุระสึคุริ คาวาโกเอะ” ชม
อาคารโบราณที่เรี ยงรายอยู่ ตามถนนสายหลัก แต่ เดิมย่ านนี้
เป็ นย่านการค้ าที่รุ่งเรืองในอดีต อาคารบ้ านเรือนในย่านนี้จึงดู
แตกต่ า งจากที่อ่ืน โครงสร้ า งส่ วนใหญ่ มีลักษณะคล้ า ยๆกับ
โกดังเก็บสินค้ าในสมัยเอโดะ แต่เดิมนั้นมีเกือบ 200 หลังเลย
ทีเดียวแต่ปัจจุบันเหลือให้ เห็นไม่มากนัก แต่กย็ ังคงถูกอนุรักษ์
ให้ เหมือนครั้งอดีตด้ วยเช่นกัน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่
เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก
นมัสการองค์เจ้ าแม่ กวนอิมทองคําที่ป ระดิษฐานในวิหาร
หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํา
รณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ
ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า
แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ
ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนม
อาเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้ ... หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่
“ชินจู กุ”ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของ
นับเป็ นพัน ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้ วย เชิญท่านเลือก
ชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO
SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้ าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น

คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
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วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.22
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบินไทย TG661
05.25
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
- - - Always with You - - 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

12-17 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
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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
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/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 ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงิน
ได้
รายละเอียดเกีย่ วกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่ นสาหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติใน
การเข้ 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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