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25-30 ตุลาคม 2561 

08-13 / 15-20 พฤศจิกายน 2561 
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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 โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบินคนัไซ – ปราสาทโอซากา้– วดัคิโยมิซึ– ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ   

07:00  ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ 

เชค็ สัมภาระเรียบร้อยแล้ว... นาํท่านเข้าชม นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้" (ด้านนอก)ปราสาทโอ

ซาก้าเปรียบเสมือนสญัลักษณข์องเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดาํริ

ของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคนสาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า  400 ปี

มาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง ปราสาทแห่งนี้ จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอาํนาจ 

การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

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

วนัที่สอง 

สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกยีวโต – วดัคิโยมิซึ –  

ศาลเจา้ฟชิูมิอนิาริ 

 CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS             

- ✓ ✓   

 
วนัที่สาม 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซนัมาจซูิจ ิ

  MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS      “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 
✓ ✓ HTL 

วนัที่สี ่
ภเูขาไฟฟจู ิ– โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

✓ ✓ - 
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ สวนฮติาชิ ซีไซพารค์ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ ✓ - - 

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสวุรรณภมูิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50  - - - 
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บ่าย วัดนาํท่านเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” ที่สร้างขึ้นบนเนิน

เขาโดยการใช้ท่อนซุงนํามาวางเรียงกัน ภายในมี

ระเบียงไม้ที่ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ทาํให้เหน็วิวเมือง

ได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีก

แห่งหนึ่ง ข้างใต้อาคารหลักคือ “นํา้ตกโอตะวะ” ซ่ึง

เป็นสายนํา้ 3 สายไหลลงสู่บ่อนํา้ และยังเช่ือกันว่าการ

ดื่มนํา้จากสายนํา้ตกทั้ง 3 นี้ แล้วจะประสบความสาํเรจ็

สามด้ านคือ  “อา ยุยืนยาว  ความ รัก  การ เ รียน

การศึกษา” จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ” อนัโดดเด่นด้วยเสาโทริอนัิบหม่ืนคู่ที่ตั้งอยู่บน

เนินเขาภายในบริเวณศาลเจ้ามากมายจนเป็นอโุมงค์เสาโทริอ ิด้วยจาํนวนเสาโทริอทิี่มีมากมายหลายขนาดตั้ง

เรียงรายกนัเป็นทวิแถวจึงนับรวมความยาวของอุโมงค์โทริอนิี้ ได้ทั้งหมดถึง 4 กโิลเมตร  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)   หมู่บา้นชิรากาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - ซงัมาชิ 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  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษ! อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์** 

ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่ นเช่ือกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง (4)    ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ชินจูกุ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่น

ด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํ้าทะเลและรูปทรง

กรวยควํ่ าที่ ไ ด้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการ

สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้ งนักประพันธ์และกวี ผู้มี

ช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้าม

สําหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ัง

สดุท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ... นาํท่านขึ้นความงามกนัแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ 

(หรือชั้นสูงสุดทีท่างอุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่

เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหาร

หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้า

คาํรณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่

ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนน

ร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิ

พวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น 

หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... หลังจากนั้นนาํท่าน

เดินทางสู่ “ชินจูกุ”ย่านแห่งความเจริญอนัดับหน่ึงของกรงุโตเกยีว ท่านจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า และร้าน

ขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญ

ท่านเลือกชมสนิค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, 

SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 
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ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว   

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  ฮิตาชิ ซีไซดพ์ารค์ - โอไดบะ- สนามบินฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ “ฮิตาชิ ซีไซดพ์ารค์” ( Hitachi Seaside Park)   เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีการปลูก

ดอกไม้หมุนเวียนกนัไปตลอดปี อยู่ในเขตจังหวัดอิบารากิ ใครที่ได้ไปเหน็กต้็องหลงไหล เพราะดอกไม้ที่มี

มากมายเหลือคณานับเป็นทุ่งดอกไม้ เป็นเนินดอกไม้ที่สวยงามละลานตา ไม่แปลกใจที่ใคร ๆ กต้็องถ่ายรูป

แบบถ่ายแล้วถ่ายอีก จะเซลฟ่ี หรือวิดีโอ ภาพออกมากส็วยงามอย่างยิ่ง ประทับไว้ด้วยรอยยิ้ มอย่างมี

ความสขุที่สดุของนักท่องเที่ยวที่มาที่น่ี  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําท่านช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล์” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าว

โตเกียว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน 

ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขาย

ของที่ระลึกที่กาํลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดน

อาทติย์อุทยั และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาว

ญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว 

สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่ มีความยาว 570 

เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของ

โลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกยีว ในยามอาทติย์อสัดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรน

โบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกบัแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานครโตเกยีว โดยมี “หอคอยโตเกยีว” สญัลักษณข์อง

เมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสนัติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอนังดงาม

แสนประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียวเท่าน้ัน !  

**อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.22  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบินไทย TG661 

05.25  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
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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 

47,900.- 44,900.- 41,900.- 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. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน 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 

 

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 
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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 


