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ก าหนดการเดินทาง 

19-24 ตลุาคม 2561หยุดวนัปิยะมหาราช 
25-30 ตลุาคม 2561 

08-13 / 15-20 พฤศจกิายน 2561 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

20:30 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 

2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครื่อง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบินนาโงย่า –ทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจิ – หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  

00:05   ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิ TG 644 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

07:30  ถงึสนามบินนาโงย่า ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อทุยั... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ 

เชค็ สมัภาระเรียบร้อยแล้ว...นาํท่านเดินทางสู่“เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียว

โต” เมืองเลก็ๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เตม็ไปด้วยบ่อนํา้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือกาํเนิดในปี 1500 ใน

ฐานะเมืองที่ตั้งของปราสาทของตระกูลคานะโมริ นาํท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคง

อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเลก็ๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็น

บ้านเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เตม็ไปด้วยกล่ินอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุง

ด้วยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกนัไปหลังแล้วหลังเล่าจนสดุสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนกาํลังเดิน

อยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG644 00.05-07.30+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินนาโกย่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซนัมาจซูิจ ิ

 DORMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- ✓ ✓   

 
วนัที่สาม 

เทอืกเขาเจแปนแอลป์ (ชมใบไมเ้ปลี่ยนส)ี 

  HANA ISAWA 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 นาํท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่ง

นี้  ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทาํให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่าง

สมบูรณ์ ประกอบกบัความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีใน

ฤดูใบไม้ผลิ สสีนัสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสแีละหิมะสขีาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้

หล่ังไหลเข้ามาเยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” 

(Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสงูกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั DOMMY INN TOYAMA HOTEL ห             ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  เทือกเขาเจแปนแอลป์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสคิที่ท่านจะประทบัใจไม่รู้

ลืม ทาเทยาม่า นาํท่าน นัง่รถรางไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสงูบิโจไดร่าเพ่ือเปลีย่นรถโคช้สายธรรมชาติ สู่ 

ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น นํา้ตก

เมียวโจ เป็นนํา้ตกที่สงูที่สดุของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านป่าสนดึกดาํบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ถึงยอดดอยมุโร

โด คือ จุดชมวิวสงูสดุของเส้นทางน้ีบริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเหน็ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกบั

ขอบฟ้าสสีดตลอดทั้งวันทั้งคืน  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านโดยสาร รถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ภเูขาทาเทยาม่า” ที่สงูถึง 3,015 เมตร สงูเป็นที่สอง

รองจากภเูขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพ่ือชมทศันียภาพอกีฟากฝั่งของภเูขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสงูบนไหล่เขา

ที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจย่ิงแก่นักท่องเที่ยวทุกคน นาํ

ท่านโดยสารกระเชา้ ข้ามเหวลึก ซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาคํา้คั่นกลางเลยเป็นทาง
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ยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า...จากนั้นนาํท่านโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบันได้อกี

คร้ังเพ่ือลดระดับลงสู่สัน เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่าน

สามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทอืกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของนํา้ที่ปล่อยออกจากแอ่งนํา้

สีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสน่ันสู่เบื้ องล่าง ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ นาํท่านโดยสารรถโค้ช

ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุณจะได้มีโอกาสสัมผัสความ

ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ นอกจากน้ีสิ่งที่น่าทึ่งที่สดุคือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เป็นภาพอนังดงามตื่นตาตื่นใจ 

เกนิคาํบรรยายใดๆ ทั้งสิ้น 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษ! อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์** 

ทีพ่กั HANA ISAWA HOTEL ห            ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่ นเช่ือกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง (4)   ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่น

ด้วยความสงู 3,776 เมตรจากระดับนํา้ทะเลและรูปทรงกรวย

ควํ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธแ์ละกวีผู้มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น 

เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สทิธิ์และเป็น

ที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับ

ร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปี

มาแล้ว ... นาํท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทาง

อุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่

เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหาร

หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํ

รณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุ

ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า 

แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ 

ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกโิมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนม

อาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... นาํท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่าน

แห่งความเจริญอนัดับหนึ่งของกรุงโตเกยีว ท่านจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ 

ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้า

มากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, 

GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น...“ชินจูกุ” หมายถึง “ที่

พาํนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อเิอยะส ึได้มีคาํสั่งให้สาํรวจย่านนี้ตามคาํขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมือง
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หน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานกก็ลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน มีทั้งโรงนํา้ชา ร้านค้า โรงเตี๊ยม

และหอคณกิาอกีกว่า 50 แห่ง 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั RYOKOKU VIEW HOTEL ห            ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  ฮิตาชิ ซีไซดพ์ารค์ – โอไดบะ – ฮาเนดะ  

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 จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิงยัง “Aquacity” และ “Decks” ที่

ย่าน “โอไดบะ” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว 

สถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวต

ว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเหน็ 

“สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็น

สะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่าน

จากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” 

สัญลักษณ์ของเมืองตั้ งตระหง่านอยู่ รวมทั้ ง “เทพี

สนัติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถอืคบเพลิงอยู่ริมอ่าว 

  อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง(6)   สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

00.20  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661 

05.25  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 
 

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 

19-24 ตุลาคม 2561 

25-30 ตุลาคม 2561 

08-13 พฤศจิกายน 2561 

15-20 พฤศจิกายน 2561 

49,900.- 46,900.- 43,900.- 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 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 
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การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 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 


