กำหนดกำรเดินทำง
10-14 สิงหำคม 2561 “หยุดเทศกำลวันแม่”
โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น UNSEEN KYUSHU (TG) 5วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J4918147

วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี
วันที่หา้

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 00.50-08.00+1
สนามบินฟุกโุ อกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ชมบ่อน้ าร้อน จิโกกุ – หมู่บา้ นยูฟอุ นิ
 BEPPU WAN ROYAL HOTEL OR SIMILAR CLASS

ภูเขาไฟอะโสะ (จุดถ่ายภาพ) – สวนซุยเซนจิ – ล่องเรือชมปลาโลมา
 DOMMY INN NAGASAKI HOTEL OR SIMILAR CLASS

ศาลเจ้ายูโทคุอนิ าริ – สวนเครือ่ งปัน้ ดินเผาอะริตะ – ช้อปปิ้ งคาแนล ซิต้ ี
 WASHINGTON CANAL CITY HOTEL OR SIMILAR CLASS

สนามบินฟุกโุ อกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG649 11.35-14.55

มื้ออาหาร
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-

-

วันศุกร์ที่ 10 สิงหำคม 2561 (1)
กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
2030
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ า
หมายเลข 2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครือ่ งออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ ดยสำรขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสำร จำเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลำเครือ่ งออกอย่ำงน้อย 45 นำที ***
วันเสำร์ที่ 11 สิงหำคม 2561 (2)
ศำลเจ้ำดำไซฟุ – จิ โกกุ เมกุริ – หมู่บำ้ นยูฟุอิน
0100
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบิน TG 648
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่ โมง ... เวลำท้องถิน่ เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
0800
ถึงสนำมบินฟุกุโอกะ เมืองฟุกุโอกะ ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
น าท่านเดิ น ทางสู่ “ศำลเจ้ำดำไซฟุ ” สร้ างขึ้น ในปี 1591
เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ แ ด่นั ก ปราชญ์ แ ละกวีเอกซูงาวาระ มิจิซา
เนะ ผู้ ถู ก เนรเทศจากราชส านั ก โตเกี ย วและเสี ย ชี วิ ต ลง
จากนั้นได้ เกิดเรื่องร้ ายต่างๆขึ้นมากมายจนลือกันว่าต้ นเหตุ
เป็ นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็ นธรรม ต่อมาท่านจึง
ได้ รั บ การบู ช าในฐานะเท็ม มั ง เทพแห่ ง วรรณกรรมและ
วัฒนธรรม ปั จจุ บันนักเรี ยนทุกระดับชั้นต่างพากัน มุ่งหน้ า
มายังสะพานโค้ งของศาลเจ้ าเพื่อบนบานขอให้ สอบผ่าน
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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น าท่านเดิ น ทางสู่ “จิ โกกุ เมกุริ ” (6 บ่ อ ) เที่ยวชมบ่ อ น้า พุ
ร้ อนธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไปทั้งโคลนเดือด
บ่ อ ทะเลเดื อ ด บ่ อ สีเลื อ ด เป็ นต้ น บ่ อ น้า พุ ร้ อ นธรรมชาติ น้ ี
เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้ วยแร่
ธาตุ ท่ี เข้ ม ข้ น อาทิ ก ามะถั น แร่ เหล็ก โซเดี ย ม คาร์ บ อเนต
เรเดียม เป็ นต้ น มีความร้ อนเกินกว่าที่จะอาบได้ ... จากนั้นนา
ทุกท่านเดินทางสู่ “หมู่บำ้ นยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้ น
กาเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้ นามาเป็ นต้ นแบบและปรับปรุง
เป็ น หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้ าการฝี มือมากมาย ชมร้ านเครื่องแก้ ว ร้ านขนมญี่ ปุ่น
ปรุงสดๆ ร้ อนๆ และสะอาดสะอ้ าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์
ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ทีพ่ กั : BEPPU SUKINOI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
**จำกนั้นพักผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ออนเซ็ น” กำรแช่น้ ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่ำจะช่วย
กระตุน้ กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
วันอำทิตย์ที่ 12 สิงหำคม 2561 (3) ภูเขำไฟอะโสะ(จุดถ่ำยรูป) – สวนซุยเซนจิ – ล่องเรือชมโลมำอำมำคุสะ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่จุดถ่ายภาพ “ภู เขำไฟอะโสะ” (จุ ดถ่ายรูป)ที่มีปากปล่ องภูเขาไฟที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก ยอด
ภูเขาไฟที่มีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และ
บริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา จากนั้นนาท่านเข้ าชม “สวนซุ ยเซนจิ ” อุทยาน
ขนาดใหญ่ ท่ามกลางเนินเขา ซึ่งได้ รับการจัด แต่งเป็ นลักษณะแบบ “มำโมยำมะ” ( Mamoyama – Style)
จัดแต่งอยู่บนเนินเขาเรียกกันว่า “โจซู เอน” ที่สร้ างมากว่า 300 ปี โดยเจ้ าผู้ครองเมืองคุมาโมโต้ โดยภายใน
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เทีย่ ง
บ่าย

สวนได้ รับการจาลองธรรมชาติท่สี วยงามตามเส้ นทางจากเกียวโตสู่กรุงโตเกียว ท่านจะได้ ชมภูเขาไฟฟูจิจาลอง
ล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบพร้ อมด้ วยแมกไม้ อันร่มรื่น สวนแห่งนี้ติด 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
ผู้คนที่เมืองนี้มีความภาคภูมิใจอย่างมากกับความงดงาม อันน่ ามหัศจรรย์ของสวนแห่ งนี้ … อิสระให้ ท่านได้
บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยศัย ...
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “ล่องเรือชมโลมำอำมำคุสะ” อามาคุสะมีหมู่เกาะเล็กใหญ่มากกว่า 120 เกาะ ที่น่ีมีสะพาน
5 แห่งของอามาคุสะที่เชื่อมต่อถนนจาก "สะพานประตูสวรรค์อิสึสึบาชิ" ไปยัง "สะพานมัตสึชิม่า" เส้ นทางถูก
เรียกว่า อามะกุสะเพิร์ลไลน์ เราสามารถพบกับโลมาบันโดได้ ท่ที ะเลของอามะคุสะแห่งนี้ คนญี่ปุ่นเรียกทัวร์ชม
โลมานี้ว่า อิรุกะครูซซิ่งใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทางไปชมปลาโลมา เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ
ทะเล และชมวิวของสะพานอามะคุสะพร้ อมกับดูปลาโลมา

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ทีพ่ กั : DORMY INN KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันจันทร์ที่ 13 สิงหำคม 2561 (4)
ศำลเจ้ำยุโทคุ อินะริ – สวนเครือ่ งปั้นดินเผำอะริตะ – คำแนลซิตี้
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำยุโทคุ อินะริ” ถูกสร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1687 เพื่อเป็ นที่ประทับแห่งเทพเจ้ าศักดิ์สิทธิ์
ผู้ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ คล้ ายศาลเจ้ าฟุชิมะ อินะริในเกียวโต ปั จจุ บันมีผ้ ูศรัทธาไปสักการะขอ
ความสาเร็จด้ านธุรกิจการค้ า และความปลอดภัยในอุบัติเหตุท้งั ปวง ...

เทีย่ ง

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสู่เมืองอาริ ตะเมืองเล็กๆ ที่มีช่ ือเสียงโด่งดังด้ านเครื่องปั่ นดินเผาโดยเฉพาะเครื่ องเคลือบ ดิน
เผา (Porcelain) เรี ย กว่ า อาริ ต ะ-ยากิ ( Arita-yaki) เดิ น ทางสู่ สวนอำริ ต ะพอร์ช เลน (Arita Porcelain
Park) ชมอาคารที่ ส ร้ า งตามแบบพระราชวั ง สวิ งเจอร์ ( Zwinger Palace) ของเมื อ งเดรสเดน(Dresden)
ประเทศเยอรมันนี ที่มีช่ ือเสียงด้ านเครื่ องเคลื อบดินเผาเหมือนกัน ให้ ท่านสนุ กกับสวนสนุ กและเครื่ องเล่ น
ต่างๆ ภายในอย่างเต็มที่ (ไม่รวมค่ ำเครื่องเล่นและกิจกรรมต่ ำงๆ) ... จากนั้น นาท่านนาท่านเดินทางสู่
“ฟุกุโอกะ” ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู เป็ นเมืองท่าที่สาคัญมีชายฝั่งติดทะเลทางด้ านเอเชีย อยู่ใกล้ กับประเทศเกาหลี
นอกจากนี้ยังได้ รับการพั ฒนาจนเป็ นเมืองอุตสาหกรรม จึงมีความสาคัญในด้ านการติดต่อค้ าขาย และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ... จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ ง “คำแนล ซิ ตี้” ศุนย์การค้ าทันสมัยที่ สุดแห่ ง
ในย่านนี้ ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร ของคนญี่ปุ่นอาทิเช่ นโรงหนังจอยักษ์ 13 จอ ศูนย์รวม ร้ านอาหาร
หลากหลายสไตล์ รวมถึง ราเมง ที่มีช่ ือเสียง สุดแสนอร่อย อิสระตามอัธยาศัย
อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
ทีพ่ กั : WASHINGTON CANAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันอังคำรที่ 14 สิงหำคม 2561 (5)
สนำมบินฟุกุโอกะ - สนำมบินสุวรรณภูมิ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฟุกุโอกะ
1135
เดินทำงจำกสนำมบินฟุกุโอกะ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบิน TG649
1455
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรูล้ ืม

- - - Always with You - - หมำยเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
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ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราคาบริ
การ
่

***สาหรับผู้เดินทางตัง้ แต่ 30 ทานขึ
น
้ ไป***
่

กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

10-14 สิงหำคม 2561 44,900.-

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
มีเตียง

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

41,900.-

38,900.-

6,000.-

***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
17,000.-บาท***
้
่
***ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน / ทาน
์ างต
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่ /ทริป***

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริกำรน้ ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5.ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)สำหรับกรุป๊ ที่มีหวั หน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
❖ สำหรับกำรจองกรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำทภำยใน 1 วันทำกำร
❖ ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
➢ การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุป๊ ที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอ
เปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ท่พี ัก ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ความพร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
➢ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ อง หรือห้ องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซึ่งบางครั้งอาจจะมีไม่เพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
➢ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจจะทาให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ
ช้ อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้ง
ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ ได้ ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้
➢ การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ10-12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น.
ถึงเวลา 20.00 น. ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
➢ การประกันภัย ทางบริษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการประกันอุบตั เิ หตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ เข้ าใจและ
ยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษทั ประกันทัว่ ไป และควรศึกษา
เงือ่ นไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญีป่ นส
ุ่ ำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่ำงของเอกสำรมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปน(ส
ุ่ ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญีป่ นตำมมำตรกำรยกเว้
ุ่
นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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