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วนัแรกของการเดินทาง  (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

20:00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 

2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23:30  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิ TG622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบินคนัไซ – วดัคิโยมิซึ – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว   

07:00 ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ 

เชค็ สัมภาระเรียบร้อยแล้ว... นาํท่านเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้ นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุง

นาํมาวางเรียงกนั ภายในมีระเบียงไม้ที่ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ทาํให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการ

ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอกีแห่งหนึ่ง ข้างใต้อาคารหลักคือ “นํา้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายนํา้ 3 สายไหลลงสู่

บ่อนํา้ และยังเช่ือกนัว่าการดื่มนํา้จากสายนํา้ตกทั้ง 3 นี้ แล้วจะประสบความสาํเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว 

ความรัก การเรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆจาํนวนมาก ...  

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

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

วนัที่สอง 
สนามบินคนัไซ – เกยีวโต – วดัคิโยมิซึ – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเกต็สเึคยีว 

 CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- ✓ ✓   

 
วนัที่สาม 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซนัมาจซูิจ ิ

  TAKAYAMA GREEN HOTEL OR SIMILAR CLASS       
✓ ✓ HTL 

วนัที่สี ่

นัง่กระเชา้ชินโฮตาเกะ – สะพานคบัปะ – ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นนนอก) 

ถนนนาวาเตะ ✓ ✓ - 

 DOMMY INN MATSUMOTO HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ ✓ ✓ - 

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสวุรรณภมูิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50  - - - 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินช่ืนชมความงดงามของ “สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า” ด้านหลังวัดเทนริวจิ ที่มีเส้นทาง

แคบๆ เช่ือมผ่านกลางสวนไผ่ ให้ผู้คนสญัจรไปมา ท่ามกลางความเงียบสงบ เสยีงลมที่พัดเสยีดสใีบไผ่ และ

แสงแดดรําไรที่ส่องลอดผ่านลงมา เกิดความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ... นําท่าน

เดินทางสู่ “สะพานโทเก็ตสึเคียว” สญัลักษณ์เมืองอาราชิยาม่า ช่ือของสะพานนี้แปลว่าสะพานข้ามสู่ดวง

จันทร์ โดยมีนักประพันธช์าวญ่ีปุ่นหลายๆ ท่านมักกล่าวถงึทวิทศัน์ของที่น่ีเสมอ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)   หมู่บา้นชิรากาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - ซนัมาชิ ซูจิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 

1995 เป็นหมู่บ้านสไตล์กัสโซ – สึคุริ สไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิม รูปร่างของหลังคาเหมือนสองมือพนมของ

พระพุทธเจ้า จึง เรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 

องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากนั ซ่ึงตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง ประมาณ 

10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับ

หลังคาอย่างหนักในช่วง ฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี 

 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเติ้ล เกยีวโต” นาํท่านเดินทางสู่ อาคารย่านเมือง

เก่า ซนัมาชิ ซูจิ เป็นชุมชนย่านเมืองเก่า สองข้างถนนนั้นเรียงรายไปด้วยอาคารไม้เก่าๆ สองช้ันแบบญ่ีปุ่น 

ซ่ึงกด็ัดแปลงให้เป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม หรือเรียวกงั บริเวณที่หน้าร้านหน้าบ้านแต่ละ

หลังจะเป็นทางนํา้ไหลซ่ึงเป็นนํา้ที่ไหลลงมาจากภเูขา นอกจากนี้ ยังมีบริการรถลากให้ได้เลือกใช้บริการเพ่ือ

ชมบรรยากาศแบบย้อนยุคได้อีก และต้องไม่ลืมเลือกซ้ือตุก๊ตาซารุโบโบะ ที่มีหลากหลายขนาด ซ่ึงตุ๊กตาใช้

เป็นเคร่ืองราง ที่ทาํให้มีความสขุ โชคลาภสขุภาพ ความรัก เป็นต้น  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  TAKAYAMA GREEN  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่ นเช่ือกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
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วนัทีส่ีข่องการเดินทาง (4)     นัง่กระเชา้ชินโฮตากะโรปเวย ์– สะพานคปัปะ   

       ปราสาทมตัสึโมโต ้(ดา้นนอก) – ถนนนาวาเตะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน “นัง่กระเชา้ชินโฮตากะโรปเวย”์ เพ่ือให้ท่านได้ดื่มดํ่ากับความงามของเทอืกเขาแอลป์ ในวันที่

ท้องฟ้าแจ่มใส จากสถานีชินโฮตากะที่ความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล เดินทางสู่ความสูงกว่า 

2,156 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล โดยกระเช้ากอนโดล่า 2 ช้ันรายแรกในญ่ีปุ่นพร้อมกระจกบานใหญ่ของ

กระเช้า ที่น่ีจะให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดกับทศันียภาพของเทอืกเขาแอลป์จนประทบัใจไม่รู้ ลืม...จากนั้นนาํท่าน

เดินทางสู่ “ภูเขาคามิโคจิ” หรือ “สวิตเซอร์แลนด์ญ่ีปุ่น” เพ่ือนําท่านชมความงดงามของธรรมชาติที่ 

“สะพานคปัปะ” สะพานอันเป็นสัญลักษณ์ของคามิโคจิ ปลายสายของแม่นํา้จะอยู่ที่สระนํา้ไทโช ผืนนํา้ที่

สะท้อนกับเทือกเขาโฮทากะก่อให้เกิดภาพสะท้อนที่งดงามสมบูรณ์แบบเกินคาํบรรยาย...อิสระให้ท่าน

บันทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมตัสึโมโต”้ (ด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 โดย อชิิคา

ว่า คาสมุาซะ ซ่ึงใช้เป็นที่พาํนักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่คร้ังอดตี และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม และ

ในปัจจุบันที่น่ีได้กลายเป็นพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่นรวมถงึจังหวัดนากาโน่จัดแสดง

อย่างมากมาย ว่ากนัว่าปราสาทมัตสโึมโต้เป็นปราสาทที่สวยที่สดุติด 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น และเนื่องจากตัว

ปราสาทมีผนังเป็นสดีาํทั้งหลังและส่วนของหลังคากดู็คล้ายๆกบัอกีาที่กาํลังกางปีกอยู่ จึงนิยมเรียกปราสาท

นี้อกีช่ือหน่ึงว่า ปราสาทอกีาดาํ นั่นเอง ...  จากนั้นนาํท่านเดินสู่ “ถนนนาวาเตะ” ถนนสายเลก็ๆ แต่น่าสนใจ  

 

เหมาะแก่แการเดินเล่นเพลินๆ ถนนนาวาเตะอยู่ตรงทางเดินไปปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนสายนี้ เป็นเสมือน

สญัลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองมัตสโึมโต้ มีร้านขายสนิค้าน่ารักๆ เช่น ดอกไม้ ตุก๊ตากบ ร้านขายของเก่า ร้าน

ยากโิซบะ ราเมง ราคาไม่แพง นอกจากน้ียังมีร้านขายขนมไทยาก ิที่ว่ากนัว่าหากได้มาเดินเที่ยวที่ถนนเส้นน้ี 

ต้องไม่พลาดการชิมขนมไทยากทิี่น่ี ซ่ึงมีให้เลือกรับประทานกนัถงึสองร้าน นอกจากร้านค้าแล้วถนนเส้นน้ียัง
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มีศาลเจ้าที่ผู้คนที่ผ่านไปมาอดไม่ได้ที่จะแวะเข้าไปสกัการะ นอกจากน้ี ถนนสายน้ียังถูกใช้เป็นฉากในหนังสอื

การ์ตูนเร่ือง “ORANGE” ซ่ึงได้รับนิยมเป็นอย่างมากในญ่ีปุ่น นอกจากหนังสอืการ์ตูนแล้ว “ORANGE” 

ยังได้ถูกนาํมาทาํเป็นภาพยนตร์อกีด้วย  

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  DOMMY INN MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว   

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  หมู่บา้นโบราณคาวาโกเอะ – วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “บา้นโบราณคุระสึคุริ คาวาโกเอะ” ชม

อาคารโบราณที่เรียงรายอยู่ตามถนนสายหลัก แต่เดิมย่านน้ี

เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในอดีต อาคารบ้านเรือนในย่านนี้ จึงดู

แตกต่างจากที่อื่น โครงสร้างส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆกับ

โกดังเกบ็สนิค้าในสมัยเอโดะ แต่เดิมนั้นมีเกอืบ 200 หลังเลย

ทเีดียวแต่ปัจจุบันเหลือให้เหน็ไม่มากนัก แต่กย็ังคงถูกอนุรักษ์

ให้เหมือนคร้ังอดีตด้วยเช่นกนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย   นาํท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่

เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหาร

หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํ

รณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุ

ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า 

แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ 

ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกโิมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนม

อาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... หลังจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ 

“ชินจูกุ”ย่านแห่งความเจริญอนัดับหนึ่งของกรุงโตเกยีว ท่านจะได้พบกบัห้างสรรพสินค้า และร้านขายของ

นับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกนัขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอกีด้วย เชิญท่านเลือก

ชมสนิค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO 

SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

  

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 
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วนัทีห่กของการเดินทาง (6)  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.22  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบินไทย TG661 

05.25  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
 

 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียนโดย

ทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนาํสิ่งของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต่ 30 ท่านข้ึนไป***  
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

12-17 ตุลาคม 2561 

25-30 ตุลาคม 2561 

08-13 พฤศจิกายน 2561 

15-20 พฤศจิกายน 2561 

48,900.- 45,900.- 42,900.- 6,000.- 

 
*** กรณมีตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 20,000.-บาท *** 

*** ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น / 
ทรปิ*** 
 
อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

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

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

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

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี 

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

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจาํนวนผู้เดินทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันเดินทาง หรือคืนเงิน

ได้ 

รายละเอียดเกีย่วกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติใน 

การเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดินทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่าน้ัน 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


