กำหนดกำรเดินทำง
10-14 สิงหำคม 2561 “หยุดเทศกำลวันแม่ ”
วันที่

รำยกำรทัวร์

วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ ) TG648 00.50-08.00+1
สนำมบินฟุกุโอกะ – ศำลเจ้ ำดำไซฟุ – ชมบ่ อนำ้ ร้ อน จิโกกุ – หมู่บ้ำนยูฟุอิน
 BEPPU WAN ROYAL HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สอง
วันที่สำม
วันที่ส่ ี
วันที่ห้ำ

ภูเขำไฟอะโสะ (จุดถ่ ำยภำพ) – สวนซุยเซนจิ – ล่ องเรือชมปลำโลมำ

 DOMMY INN KUMAMOTO HOTEL OR SIMILAR CLASS
ศำลเจ้ ำยูโทคุอินำริ – สวนเครื่องปั ้นดินเผำอะริตะ – ช้ อปปิ ้ งคำแนล ซิตี ้
 WASHINGTON CANAL CITY HOTEL OR SIMILAR CLASS
สนำมบินฟุกุโอกะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ ) TG649 11.35-14.55

มือ้ อำหำร
เช้ ำ กลำงวัน ค่ำ
-

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

-

วันศุกร์ ท่ ี 10 สิงหำคม 2561 (1)
กรุ งเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
2030
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชันระหว่
้
างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2) พบกับ
เจ้ าหน้ าที่ที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่ มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง ดังนัน้ ผู้โดยสำร
จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่องก่ อนเวลำเครื่องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***
วันเสำร์ ท่ ี 11 สิงหำคม 2561 (2)
ศำลเจ้ ำดำไซฟุ – จิโกกุ เมกุริ – หมู่บ้ำนยูฟุอิน
0100
ออกเดินทำงจำกกรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 648
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
0800
ถึงสนำมบินฟุกุโอกะ เมืองฟุกุโอกะ ... ผ่านพิธีศลุ กากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำดำไซฟุ ” สร้ างขึ ้นในปี 1591 เพื่อเป็ น
อนุสรณ์ แด่นกั ปราชญ์ และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศ
จากราชสานักโตเกียวและเสียชีวิตลง จากนันได้
้ เกิดเรื่ องร้ ายต่างๆขึ ้น
มากมายจนลือกันว่าต้ นเหตุเป็ นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็ น
ธรรม ต่อมาท่านจึงได้ รับการบูชาในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรม
และวัฒนธรรม ปั จจุบนั นักเรี ยนทุกระดับชันต่
้ างพากัน มุ่งหน้ ามายัง
สะพานโค้ งของศาลเจ้ าเพื่อบนบานขอให้ สอบผ่าน

เที่ยง

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “จิโกกุ เมกุริ” (6 บ่ อ) เที่ยวชมบ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติ
ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปทังโคลนเดื
้
อด บ่อทะเลเดือด บ่อสีเลือด
เป็ นต้ น บ่อน ้าพุร้อนธรรมชาตินี ้เกิดขึ ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขา
ไฟ ประกอบไปด้ วยแร่ ธ าตุที่ เข้ มข้ น อาทิ กามะถัน แร่ เหล็ก โซเดีย ม
คาร์ บอเนต เรเดียม เป็ นต้ น มีความร้ อนเกินกว่าที่จะอาบได้ ... จากนัน้
นาทุกท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้ นกาเนิด
ผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้
นามาเป็ นต้ นแบบและปรับปรุ งเป็ น หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใน
หมู่บ้านมีร้านค้ าการฝี มือมากมาย ชมร้ านเครื่ องแก้ ว ร้ านขนมญี่ ปนปรุ
ุ่ งสดๆ ร้ อนๆ และสะอาดสะอ้ าน และเลือกซื ้อของที่
ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยูอ่ าศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

ที่พัก : BEPPU SUKINOI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
**จำกนัน้ พักผ่ อนและผ่ อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ ออนเซ็น” กำรแช่ นำ้ แร่ ท่ ีคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่ ำจะช่ วยกระตุ้นกำร
ไหลเวียนของโลหิตและช่ วยให้ ผิวพรรณดีขึน้ **
วันอำทิตย์ ท่ ี 12 สิงหำคม 2561 (3) ภูเขำไฟอะโสะ(จุดถ่ ำยรูป) – สวนซุยเซนจิ – ล่ องเรือชมโลมำอำมำคุสะ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูจ่ ดุ ถ่ายภาพ “ภูเขำไฟอะโสะ” (จุดถ่ายรูป)ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ยอดภูเขาไฟที่มีความสูง
1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรื อสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริ เวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุ
กรุ่ นออกมาตลอดเวลา จากนันน
้ าท่านเข้ าชม “สวนซุยเซนจิ” อุทยานขนาดใหญ่ท่ามกลางเนินเขา ซึ่งได้ รับการจัด แต่งเป็ น

เที่ยง
บ่าย

ค่ำ

ลักษณะแบบ “มำโมยำมะ” ( Mamoyama – Style) จัดแต่งอยู่บนเนินเขาเรี ยกกันว่า “โจซูเอน” ที่สร้ างมากว่า 300 ปี โดย
เจ้ าผู้ครองเมืองคุมาโมโต้ โดยภายใน
สวนได้ รับการจาลองธรรมชาติที่สวยงามตามเส้ นทางจากเกียวโตสูก่ รุ งโตเกียว ท่านจะได้ ชมภูเขาไฟฟูจิจาลอง ล้ อมรอบด้ วย
ทะเลสาบพร้ อมด้ วยแมกไม้ อนั ร่ มรื่ น สวนแห่งนี ้ติด 1 ใน 3 สวนสวยที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งผู้คนที่เมืองนี ้มีความภาคภูมิใจ
อย่างมากกับความงดงาม อันน่ามหัศจรรย์ของสวนแห่งนี ้ … อิสระให้ ทา่ นได้ บนั ทึกภาพความประทับใจตามอัธยศัย ...
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “ล่ องเรื อชมโลมำอำมำคุสะ” อามาคุสะมีหมู่เกาะเล็กใหญ่มากกว่า 120 เกาะ ที่นี่มีสะพาน5 แห่งของอา
มาคุสะที่เชื่อมต่อถนนจาก "สะพานประตูสวรรค์อิสสึ บึ าชิ" ไปยัง "สะพานมัตสึชิมา่ " เส้ นทางถูกเรี ยกว่า อามะกุสะเพิร์ลไลน์ เรา
สามารถพบกับโลมาบันโดได้ ที่ทะเลของอามะคุสะแห่งนี ้ คนญี่ ปุ่นเรี ยกทัวร์ ชมโลมานีว้ ่า อิรุกะครู ซซิ่งใช้ เวลาประมาณ 2
ชัว่ โมงในการเดินทางไปชมปลาโลมา เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศทะเล และชมวิวของสะพานอามะคุสะพร้ อมกับดูปลาโลมา

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ที่พัก : DORMY INN KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
วันจันทร์ ท่ ี 13 สิงหำคม 2561 (4)
ศำลเจ้ ำยุโทคุ อินะริ – สวนเครื่องปั ้นดินเผำอะริตะ – คำแนลซิตี ้
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำยุโทคุ อินะริ ” ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1687 เพื่อเป็ นที่ประทับแห่งเทพเจ้ าศักดิ์สิทธิ์ผ้ ปู ระทานผลเก็บ
เกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ คล้ ายศาลเจ้ าฟุชิมะ อินะริ ในเกียวโต ปั จจุบนั มีผ้ ศู รัทธาไปสักการะขอความสาเร็ จด้ านธุรกิจการค้ า และ
ความปลอดภัยในอุบตั ิเหตุทงปวง
ั้
...

เที่ยง

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนันน
้ าท่านสูเ่ มืองอาริ ตะเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้ านเครื่ องปั่ นดินเผาโดยเฉพาะเครื่ องเคลือบ ดินเผา (Porcelain)
เรี ยกว่าอาริ ตะ-ยากิ(Arita-yaki) เดินทางสู่ สวนอำริ ตะพอร์ ชเลน (Arita Porcelain Park) ชมอาคารที่สร้ างตามแบบ
พระราชวังสวิงเจอร์ (Zwinger Palace) ของเมืองเดรสเดน(Dresden) ประเทศเยอรมันนี ที่มีชื่อเสียงด้ านเครื่ องเคลือบดินเผา
เหมือนกัน ให้ ท่านสนุกกับสวนสนุกและเครื่ องเล่นต่างๆ ภายในอย่างเต็มที่ (ไม่ รวมค่ ำเครื่ องเล่ นและกิจกรรมต่ ำงๆ) ...
จากนัน้ นาท่านนาท่านเดินทางสู่ “ฟุกุโอกะ” ตังอยู
้ บ่ นเกาะคิวชู เป็ นเมืองท่าที่สาคัญมีชายฝั่ งติดทะเลทางด้ านเอเชีย อยู่ใกล้
กับประเทศเกาหลี นอกจากนี ้ยังได้ รับการพัฒนาจนเป็ นเมืองอุตสาหกรรม จึงมีความสาคัญในด้ านการติดต่อค้ าขาย และยังมี
สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สวยงามมากมาย ... จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ “คำแนล ซิตี”้ ศุนย์การค้ าทันสมัยที่ สุดแห่ง ในย่านนี ้ ศูนย์รวม
ความบันเทิงครบวงจร ของคนญี่ปนอาทิ
ุ่
เช่นโรงหนังจอยักษ์ 13 จอ ศูนย์รวม ร้ านอาหารหลากหลายสไตล์ รวมถึง ราเมง ที่มี
ชื่อเสียง สุดแสนอร่อย อิสระตามอัธยาศัย
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
ที่พัก : WASHINGTON CANAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

วันอังคำรที่ 14 สิงหำคม 2561 (5)
สนำมบินฟุกุโอกะ - สนำมบินสุวรรณภูมิ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
(กรุ ณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฟุกุโอกะ
1135
เดินทำงจำกสนำมบินฟุกุโอกะ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG649
1455
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - หมำยเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลีย่ นโดยทาง
บริ ษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ ำทัวร์ ไม่ ว่ำกรณีใดๆทัง้ สิน้
อัตรำค่ ำบริกำร
***สำหรับผู้เดินทำงตัง้ แต่ 30 ท่ ำนขึน้ ไป***
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
มีเตียง
41,900.-

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
ไม่ มีเตียง
38,900.-

10-14 สิงหำคม 2561
44,900.***กรณีมีต๋ ัวเครื่องบินแล้ วลดท่ ำนละ 17,000.-บำท***
***รำคำทัวร์ ข้ำงต้ นยังไม่ รวมค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ ำนละ 2,000 เยน / ท่ ำน /ทริป***

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ ำนละ
6,000.-

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันทั
้ ศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ ำนละ 500,000.-บำท) **เป็ นไปตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ **
6. บริกำรนำ้ ดื่มวันละ 1 ขวด/ท่ ำน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
5.ค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่ ำน/ทริป)สำหรับกรุ๊ ปที่มีหัวหน้ ำทัวร์ แล้ วแต่ ควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
 สำหรับกำรจองกรุ ณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำท
 ชำระยอดทัง้ หมดก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 25 วัน
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริ การ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
หมำยเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครัง้ ละ 30 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและ/หรื อยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลีย่ นโดยทางบริ ษัทฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง
และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลือ่ นวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้

 การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยน
ห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ อง หรื อห้ องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ -อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจจะทาให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้
อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่ วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่
ต้ องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จดั ไว้
 การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ10-12 ชัว่ โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริ่ มงานเวลา 8.00 น. ถึง
เวลา 20.00 น. ในวันนัน้ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวัน
เดินทางนันๆเป็
้ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 การประกันภัย ทางบริ ษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว
เท่านัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็ บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษัทฯได้ และทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ เข้ าใจและ
ยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื ้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดิ นทางได้ จากบริ ษัทประกันทัว่ ไป และควรศึกษา
เงือ่ นไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ ปุ่นไม่เกิ น 15 วัน ไม่ว่าจะด้ ว ย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยัน
ว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ าประเทศญี่ปนุ่
ตัวอย่ ำงของเอกสำรมีดังต่ อไปนี ้
1. บัตรโดยสารเครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชดั เจนอยูใ่ นประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติกำรเข้ ำประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีกำรเข้ ำประเทศญี่ปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสันเท่
้ านัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ หรื อมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เ ข้ าข่าย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

