
 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

10-14 สิงหำคม 2561 “หยุดเทศกำลวนัแม่” 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัศุกรที์ ่10 สิงหำคม 2561 (1)  กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ  

2030 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

*** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครือ่งออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ดยสำรข้ึนเครื่อง 

ดงันั้นผูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลำเครือ่งออกอย่ำงนอ้ย 45 นำที *** 
 

วนัเสำรที์ ่11 สิงหำคม 2561 (2)  ศำลเจำ้ดำไซฟุ – จิโกกุ เมกุริ – หมู่บำ้นยูฟุอิน 

0100  ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิ TG 648 

  (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง ... เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

0800  ถึงสนำมบนิฟุกุโอกะ เมืองฟุกุโอกะ ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ 

น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำดำไซฟุ” สร้างขึ้ นในปี 1591 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซา

เนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชส านักโตเกียวและเสียชีวิตลง 

จากน้ันได้เกิดเร่ืองร้ายต่างๆขึ้นมากมายจนลือกันว่าต้นเหตุ

เป็นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึง

ได้รับการบูชาในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและ

วัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรียนทุกระดับช้ันต่างพากันมุ่งหน้า

มายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพ่ือบนบานขอให้สอบผ่าน  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 00.50-08.00+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิฟกุโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– ชมบ่อน ้ารอ้น จโิกก ุ– หมู่บา้นยูฟอุนิ 

 BEPPU WAN ROYAL HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL  

 
วนัที่สาม 

ภเูขาไฟอะโสะ (จุดถา่ยภาพ) – สวนซุยเซนจ ิ– ล่องเรอืชมปลาโลมา  
✓ ✓ ✓ 

 DOMMY INN KUMAMOTO HOTEL OR SIMILAR CLASS          

วนัที่สี ่
ศาลเจา้ยูโทคุอนิาร ิ– สวนเครือ่งปัน้ดินเผาอะรติะ – ชอ้ปป้ิงคาแนล ซติี้   

✓ ✓ - 
 WASHINGTON CANAL CITY HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ สนามบนิฟกุโุอกะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG649 11.35-14.55 ✓ - - 



 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ “จิโกกุ เมกุริ” (6 บ่อ) เที่ยวชมบ่อน ้าพุ

ร้อนธรรมชาติ ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไปทั้งโคลนเดือด 

บ่อทะเลเดือด บ่อสีเลือด เป็นต้น บ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติน้ี

เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่

ธาตุที่ เข้มข้น อาทิ ก ามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต 

เรเดียม เป็นต้น มีความร้อนเกินกว่าที่จะอาบได้ ... จากน้ันน า

ทุกท่านเดินทางสู่ “หมู่บำ้นยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้น

ก าเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้น ามาเป็นต้นแบบและปรับปรุง

เป็น หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเคร่ืองแก้ว ร้านขนมญ่ีปุ่น

ปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์

ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ทีพ่กั : BEPPU SUKINOI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

**จำกนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกนัว่ำจะช่วย

กระตุน้กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 

วนัอำทิตยที์ ่12 สิงหำคม 2561 (3) ภูเขำไฟอะโสะ(จุดถ่ำยรูป) – สวนซุยเซนจิ – ล่องเรือชมโลมำอำมำคุสะ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่จุดถ่ายภาพ “ภูเขำไฟอะโสะ” (จุดถ่ายรูป)ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยอด

ภเูขาไฟที่มีความสงู 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และ

บริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา จากน้ันน าท่านเข้าชม “สวนซุยเซนจิ” อุทยาน

ขนาดใหญ่ท่ามกลางเนินเขา ซ่ึงได้รับการจัดแต่งเป็นลักษณะแบบ “มำโมยำมะ” ( Mamoyama – Style) 

จัดแต่งอยู่บนเนินเขาเรียกกนัว่า “โจซูเอน” ที่สร้างมากว่า 300 ปี โดยเจ้าผู้ครองเมืองคุมาโมโต้ โดยภายใน 



 

 

 

 

 

สวนได้รับการจ าลองธรรมชาติที่สวยงามตามเส้นทางจากเกยีวโตสู่กรุงโตเกยีว ท่านจะได้ชมภเูขาไฟฟูจิจ าลอง 

ล้อมรอบด้วยทะเลสาบพร้อมด้วยแมกไม้อันร่มร่ืน สวนแห่งน้ีติด 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง

ผู้คนที่เมืองน้ีมีความภาคภูมิใจอย่างมากกับความงดงาม อันน่ามหัศจรรย์ของสวนแห่งน้ี … อิสระให้ท่านได้

บันทกึภาพความประทบัใจตามอธัยศัย ... 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ “ล่องเรือชมโลมำอำมำคุสะ” อามาคุสะมีหมู่เกาะเลก็ใหญ่มากกว่า 120 เกาะ ที่น่ีมีสะพาน

5 แห่งของอามาคุสะที่เช่ือมต่อถนนจาก "สะพานประตูสวรรค์อิสึสึบาชิ" ไปยัง "สะพานมัตสึชิม่า" เส้นทางถูก

เรียกว่า อามะกุสะเพิร์ลไลน์ เราสามารถพบกับโลมาบันโดได้ที่ทะเลของอามะคุสะแห่งน้ี คนญ่ีปุ่นเรียกทวัร์ชม

โลมาน้ีว่า อิรุกะครูซซ่ิงใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงในการเดินทางไปชมปลาโลมา เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ

ทะเล และชมวิวของสะพานอามะคุสะพร้อมกบัดูปลาโลมา  
   

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั : DORMY INN KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัจนัทรที์ ่13 สิงหำคม 2561 (4)  ศำลเจำ้ยุโทคุ อินะริ – สวนเครือ่งป้ันดินเผำอะริตะ – คำแนลซิต้ี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู่ “ศำลเจำ้ยุโทคุ อินะริ” ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1687 เพ่ือเป็นที่ประทบัแห่งเทพเจ้าศักด์ิสิทธิ์

ผู้ประทานผลเกบ็เกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ คล้ายศาลเจ้าฟุชิมะ อนิะริในเกียวโต ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอ

ความส าเรจ็ด้านธุรกจิการค้า และความปลอดภัยในอุบัติเหตุทั้งปวง ...  
 

 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากน้ันน าท่านสู่เมืองอาริตะเมืองเลก็ๆ ที่มีช่ือเสียงโด่งดังด้านเคร่ืองป่ันดินเผาโดยเฉพาะเคร่ืองเคลือบ ดิน

เผา (Porcelain) เรียกว่าอาริตะ-ยากิ(Arita-yaki) เดินทางสู่ สวนอำริตะพอร์ชเลน (Arita Porcelain 



 

 

 

 

 

Park) ชมอาคารที่สร้างตามแบบพระราชวังสวิงเจอร์(Zwinger Palace) ของเมืองเดรสเดน(Dresden) 

ประเทศเยอรมันนี ที่มีช่ือเสียงด้านเคร่ืองเคลือบดินเผาเหมือนกัน ให้ท่านสนุกกับสวนสนุกและเคร่ืองเล่น

ต่างๆ ภายในอย่างเตม็ที่ (ไม่รวมค่ำเครื่องเล่นและกิจกรรมต่ำงๆ) ...  จากน้ัน น าท่านน าท่านเดินทางสู่ 

“ฟุกุโอกะ” ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู เป็นเมืองท่าที่ส าคัญมีชายฝั่งติดทะเลทางด้านเอเชีย อยู่ใกล้กับประเทศเกาหลี 

นอกจากน้ียังได้รับการพัฒนาจนเป็นเมืองอุตสาหกรรม จึงมีความส าคัญในด้านการติดต่อค้าขาย และยังมี

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ... จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง “คำแนล ซิต้ี” ศุนย์การค้าทันสมัยที่ สุดแห่ง 

ในย่านน้ี ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร ของคนญ่ีปุ่นอาทิเช่นโรงหนังจอยักษ์ 13 จอ ศูนย์รวม ร้านอาหาร

หลากหลายสไตล์ รวมถึง ราเมง ที่มีช่ือเสยีง สดุแสนอร่อย อสิระตามอธัยาศัย 

ค ำ่   อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั : WASHINGTON CANAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัองัคำรที ่14 สิงหำคม 2561 (5)   สนำมบินฟุกุโอกะ - สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

(กรุณำตรวจสอบสมัภำระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทำงไปสนำมบนิ) 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบนิฟุกุโอกะ 

1135   เดินทำงจำกสนำมบนิฟุกุโอกะ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG649 

1455  ถงึ สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้ืม 
 

- - - Always with You - - - 
 

หมำยเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราคา่บรกิาร 
***ส าหรบัผู้เดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป***  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

10-14 สิงหำคม 2561 44,900.- 41,900.- 38,900.- 6,000.- 

***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 17,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น /ทรปิ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริกำรน ้ ำด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5.ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ ำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)ส ำหรบักรุป๊ท่ีมีหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :    

❖ ส ำหรบักำรจองกรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  

❖ ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 25 วนั 

 

กำรยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ :  

➢ การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 

สทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

➢ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 

 จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

➢ ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 

➢ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมห้ีองพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอ

เปล่ียนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

➢ กรณต้ีองการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตยีง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมห้ีองแบบ TRIPLE ซึ่งบางคร้ังอาจจะมไีม่เพียงพอ   

ขอสงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คอื 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

➢ สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วนัเสาร-์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจจะท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ     

ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดนิทางในบางคร้ัง

ที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้ 

➢ การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10-12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทเิช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น. 

ถงึเวลา 20.00 น. ในวนันั้น มอิาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

➢ การประกนัภัย ทางบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดนิทาง เป็นการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว 

เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลมุถึง สขุภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถอืว่าทา่นได้เข้าใจและ



 

 

 

 

 

ยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทัประกนัทัว่ไป และควรศึกษา

เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการ

ยืนยันว่ามคุีณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่ำงของเอกสำรมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 


