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

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG644 00.05-07.30+1
สนามบินนาโกย่า – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาจิซูจิ
 DORMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS

เทือกเขาเจแปนแอลป์ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
 HANA ISAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้

สวนฮิตาชิ ซีไซพาร์ค – ช้อปปิ้ งโอไดบะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

เช้า

กลางวัน

คา่
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-

-

✓
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✓

HTL

✓

✓

-

✓
-

✓
-

-

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20:30
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 ***

วันทีส่ องของการเดินทาง (2) สนามบินนาโงย่า –ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
00:05
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
07:30
ถึงสนามบินนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อทุ ยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจ
เช็ค สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...นําท่านเดินทางสู่“เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ ล เกียว
โต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้ วยบ่อนํา้ ร้ อนและเส้ นทางชมธรรมชาติ ถือกําเนิดในปี 1500 ใน
ฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของตระกูลคานะโมริ นําท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคง
อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็ น
บ้ านเรือนไม้ สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เต็มไปด้ วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้ าต่างไม้ เป็ นซี่ๆ มุง
ด้ วยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้ วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้ วเหมือนกําลังเดิน
อยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเดินทางเข้ าชมความงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่ง
นี้ ตั้งอยู่ ในหุ บเขาสูงห่ างไกลความเจริญ ทําให้ ยังคงรั กษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ ได้ อย่ าง
สมบูรณ์ ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติท่จี ะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้ าเขียวขจีใน
ฤดูใบไม้ ผลิ สีสนั สดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็ นเสน่ห์ท่คี อยดึงดูดผู้คนให้
หลั่งไหลเข้ ามาเยือนอย่ างต่ อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่ งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่ า “กัชโช่ สุคุริ ”
(Gussho Style) โดยการสร้ างหลังคาเป็ นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ ายการพนมมือ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั DOMMY INN TOYAMA HOTEL ห
ระดับ 3 ดาว
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
เทือกเขาเจแปนแอลป์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้ นของเส้ นทาง “เจแปน แอลป์ ” เส้ นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่ร้ ู
ลืม ทาเทยาม่า นําท่าน นังรถรางไฟฟ้
่
ารูปขั้นบันไดสู่ท่รี าบสูงบิโจไดร่ าเพื่อเปลีย่ นรถโค้ชสายธรรมชาติ สู่
ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่ าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่ น นํา้ ตก
เมียวโจ เป็ นนํา้ ตกที่สงู ที่สดุ ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดําบรรพ์ท่มี ีอายุกว่า 1,000 ปี ถึงยอดดอยมุโร
โด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้ นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้ อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับ
ขอบฟ้ าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน
บ่าย

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านโดยสาร รถโค้ชไฟฟ้ าไร้มลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ ภเู ขาทาเทยาม่า” ที่สงู ถึง 3,015 เมตร สูงเป็ นที่สอง
รองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ท่รี าบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขา
ที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่ องเขาที่เป็ นเหวลึก สร้ างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน นํา
ท่านโดยสารกระเช้า ข้ ามเหวลึก ซึ่งสลิงของกระเช้ าจากต้ นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาคํา้ คั่นกลางเลยเป็ นทาง
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คา่

ยาว 1,700 เมตร จึงได้ ฉายาว่ากระเช้ าพาโนราม่า ...จากนั้นนําท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ ารูปขั้นบันได้ อกี
ครั้ งเพื่ อลดระดั บ ลงสู่สัน เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ ท่ีมีค วามยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่า น
สามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ ได้ และชมความแรงของนํา้ ที่ปล่อยออกจากแอ่งนํา้
สีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง ด่านสุดท้ ายของเส้ นทางธรรมชาติ นําท่านโดยสารรถโค้ ช
ไฟฟ้ าปลอดมลพิ ษทะลุอุโมงค์ใต้ ภูเขาเป็ นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุ ณจะได้ มีโอกาสสัมผัสความ
ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ นอกจากนี้ส่งิ ที่น่าทึ่งที่สดุ คือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เป็ นภาพอันงดงามตื่นตาตื่นใจ
เกินคําบรรยายใดๆ ทั้งสิ้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ **
ทีพ่ กั HANA ISAWA HOTEL ห
ระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4)
ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจู กุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่น
ด้ วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลและรูปทรงกรวย
ควํ่าที่ได้ สัด ส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ กับการสร้ างสรรค์
ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวีผ้ ูมีช่ือเสีย งของญี่ปุ่น
เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ น
ที่สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ นแดนต้ องห้ ามสําหรับสตรีมานานนับ
ร้ อยๆปี และเกิด การระเบิ ด ครั้ งสุด ท้ า ยเมื่อกว่ า สามร้ อยปี
มาแล้ ว ... นําท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทาง
อุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่
เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก
นมัสการองค์เจ้ า แม่ กวนอิมทองคํา ที่ประดิษฐานในวิหาร
หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํา
รณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ือว่าเป็ 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 ... นําท่านเดินทางสู่ “ชินจู กุ” ย่าน
แห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ
ร้ า น ซึ่ งจะมีผ้ ู ค นนั บ หมื่น เดิ น กัน ขวักไขว่ ถือเป็ นจุ ด ที่นั ด พบยอดนิ ย มอีกด้ วย เชิ ญ ท่า นเลื อกชมสิน ค้ า
มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP,
GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้ าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น...“ชินจูกุ” หมายถึง “ที่
พํานักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้ มีคาํ สั่งให้ สาํ รวจย่านนี้ตามคําขอของพวกพ่อค้ าและตั้งเมือง
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หน้ าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็ นชุมชนที่ใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น มีท้งั โรงนํา้ ชา ร้ านค้ า โรงเตี๊ยม
และหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง

คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL ห

ระดับ 3 ดาว

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5) ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค – โอไดบะ – ฮาเนดะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “ฮิตาชิ ซี ไซด์พาร์ค” ( Hitachi Seaside Park) เป็ นสวนดอกไม้ ขนาดใหญ่ มีการปลูก
ดอกไม้ หมุนเวียนกันไปตลอดปี อยู่ในเขตจังหวัดอิบารากิ ใครที่ได้ ไปเห็นก็ต้องหลงไหล เพราะดอกไม้ ท่มี ี
มากมายเหลือคณานับเป็ นทุ่งดอกไม้ เป็ นเนินดอกไม้ ท่สี วยงามละลานตา ไม่แปลกใจที่ใคร ๆ ก็ต้องถ่ายรูป
แบบถ่ า ยแล้ วถ่ า ยอีก จะเซลฟี่ หรื อวิดี โ อ ภาพออกมาก็สวยงามอย่ า งยิ่ ง ประทับไว้ ด้ ว ยรอยยิ้ มอย่ า งมี
ความสุขที่สดุ ของนักท่องเที่ยวที่มาที่น่ี

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ งยัง “Aquacity” และ “Decks” ที่
ย่าน “โอไดบะ” แหล่ งช้ อปปิ้ งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว
สถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับการโหวต
ว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น
“สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็ น
สะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่าน
จากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว”
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งตั้ ง ตระหง่ า นอยู่ รวมทั้ ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
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สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
วันทีห่ กของการเดินทาง(6)
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.20
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661
05.25
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
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

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

19-24 ตุลาคม 2561
25-30 ตุลาคม 2561
08-13 พฤศจิกายน 2561
15-20 พฤศจิกายน 2561

49,900.-

46,900.-

43,900.-

6,000.-

*** กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท ***
้
่
*** ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน / ทาน
/ ทริป***
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
่
่
์ างต
์

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
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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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