


 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

09 - 15 พฤษภำคม 2561  

ชมดอกไมน้ำนำชนิด สมัผสัเสน้ทำงก ำแพงหิมะ  

หมู่บำ้นมรดกโลกชิรำคำวำโกะ ปรำสำทนำโกยำ่  

ชอ้ปป้ิงชินไซบำชิ พกัออนเซน  

พรอ้มฟรี WIFI ON BUS และบริกำรน ้ำดื่มทุกวนั 



 
 

 

วนัพุธ ที ่9 พ.ค. 2561   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮานาเดะ 

19.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้ น 4) เคาน์เตอร์ R (ประตูทางเข้า
หมายเลข 8) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ R  

*** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือดงันั้นผู้โดยสาร

จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตขูึ้นเครื่องก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

(น ้ าหนกักระเป๋า 23 กก./ใบ ไม่เกิน 2 ช้ิน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิม่ ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างเพิม่)  

21.55 น. ออกเดินทางสู่ฮาเนดะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)   

วนัพฤหสับดีที ่10 พ.ค. 61  ฮาเนดะ – สวนฮิซึจิยาม่า – สวนโชวะคิเนนพารค์ – โตเกียว 

06.05 น. เดินทางถึงนาริตะ โตเกยีว นาทา่นผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเดินทางไป ชมดอกพิงค์มอส ที่สวนฮิซึจิยาม่า ดอก

ชิบะซากุระหรือดอกพิ้ งคม์อส มีต้นก าเนิดมาจากทวีปอเมริก

ตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไม้ชนิดน้ีมีหลายพันธุ์ ทั้งสีชมพูและ

สีขาว ดอกจะบานที่ พ้ืนดิน ญ่ีปุ่นนามาปลูกตามร้ัวบ้าน หรือ

ตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะ

บานและหน้าตาดูคล้ายกบัดอกซากุระ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

ชมดอกไมใ้นสวนโชวะคิเนนพารค์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธ์ ในฤดูใบไม้ผลิ เร่ิมด้วยดอกบ๊วย 

วนัที่ รายการทวัร ์

ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) JL738 00.25-08.00 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิฮาเนดะ – สวนฮซิึจยิาม่า – สวนโชวะคเินนพารค์ – โตเกยีว  

 SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- ✓ ✓   

 
วนัที่สาม 

สวนฮติาชิ ซไีซด ์– สวนอาซคิางะ – คารุยซาวา่ 

 KARUIZAWA GREEN HOTEL OR SIMILAR CLASS       
✓ ✓ HTL 

วนัที่สี ่
เทอืกเขาเจแปน แอลป์ (ชมก าแพงหมิะ) 

✓ ✓ HTL  
 HIDA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS       

วนัที่หา้ 
ตลาดเชา้ – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ชอ้ปป้ิงย่าน ซาคาเอะ  - นาโกย่า 

 CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS       
✓ ✓ ✓ 

วนัที่หก ปราสาทนาโกย่า – สวนสาธารณะ BANPAKU – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ ✓ ✓ - 

วนัที่เจด็ สนามบนิคนัไซ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรงเทพฯ ) JL0727 00.45-04.40  - - - 



ดอกซากุระ ดอกนันโนะฮานะ และ ในช่วงปลายเดือนเมษาจะเป็นเทศกาลชมดอกทิวลิปที่มีสีสันสดใส

สวยงาม  

 

จากน้ันนาท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว พักผ่อน หรือ ช้อบป้ิงในย่านช้อบป้ิงที่มีร้านค้าหลากหลาย ทั้ง

สนิค้าแฟช่ัน เคร่ืองส าอาง ต่างๆ ฯลฯ  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัศุกร ์ที ่11 พ.ค. 60  สวนฮิตาชิ ซีไซด ์– สวนอาซิคางะ – คารุยซาว่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พ ารค์ (Hitachi Seasid Park) ตั้งอยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ใน

จังหวัดอิบารากิ ในประเทศญ่ีปุ่น เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเน้ือที่กว้าง 1,187.5 ไร่ ที่น่ีเป็น

สวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเตม็ไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปล่ียนกนับานให้นักเที่ยวได้

ชมตลอดทั้งปี หากไปเยือนในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่น่ีจะเตม็ไปด้วยดอกแดฟโฟดิล (หรือนาร์ซิสซัส) และ

ดอกทิวลิป 170 ชนิด แต่ถ้าไปก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน ที่น่ีจะเตม็ไปด้วยดอกกุหลาบ และทุ่งดอกนีโมฟิลล่า 

(หรือเบบ้ี บลูอายส)์ พอเข้าสู่ฤดูร้อนดอกซินเนียกจ็ะเบ่งบาน  

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ สวนดอกไมอ้าชิคางะ สวนดอกไม้ที่อาชิคางะ หรือ อาชิคางะ อยู่ที่ จังหวัดโทจิหงิ เป็น

สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ที่มีช่ือเสยีงมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหน่ึงในสถานที่ที่ดี

ที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ หรือ ดอกวิสทเีรีย ที่มีอายุนานถึง 145ปีและยังมีดอกไม้นานา

สายพันธุ์ให้ได้เดินชมกนัในสวนที่มีความกว้างเกือบ 2,000 ตารางเมตร ซ่ึงจะบานในช่วงระหว่างเดือน

เมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี ต้นฟูจิที่ น่ีมีประมาณ 350 ต้น และรวมถึงต้นไม้อื่นอีกกว่า 

5,000 ต้น โดยวิสทีเรียมีประมาณสิบสายพันธุ์ ดอกสีขาว ชมพู ม่วงคราม รวมถึงพันธุ์ไฮเบิร์ดสีแดง 

นอกจากน้ีภายในยังมีร้านค้าเลก็ๆ ขายอาหาร ขายของกนิเล่นและขนม  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  พกัที ่KARUIZAWA GREEN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่า

จะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 

วนัเสาร ์ที ่12 พ.ค. 61   เขื่อนคุโรเบะ – เจแปนแอลป์ – ก าแพงหิมะ  - ทาคายาม่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ใน เสน้ทางสาย อลัไพนท์าเทย่าม่า คุโรเบะ 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแจแปนแอลป์ นาท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนยักษ์กั้นน้าที่ใหญ่มหึมาที่สุด



ของประเทศญ่ีปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภเูขานับร้อยลูกและชมทศันียภาพของวง

ล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซ่ึงใช้เวลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจน

เสร็จสิ้ นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพ่ือข้ามเขื่อน 

800 เมตร เดินทางบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นก าแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร 

ยามเปิดเส้นทาง นับเป็นอีกทศันียภาพที่ต่ืนตาต่ืนใจ จากน้ันนาท่านน่ังเคเบ้ิลคาร์ ลอดภเูขาจาก สถานี

คุโรเบะโกะ ไปยังสถานีคุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบ้ิลคาร์แห่งเดียวใน

ญ่ีปุ่นที่ลอดภเูขาต้ังแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาวจากน้ันน า

ท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีไดคนัโบะ น าท่านเดิน

ทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดใน

ญ่ีปุ่น สู่สถานมูีโรโดะ  

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็น

หน่ึงในสามภูเขาศักด์ิสิทธิ์ตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นต้ังแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เกบ็ภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซ่ึงในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเหน็ได้ไกลถึงภเูขาไฟ

ฟูจิ จากน้ันนาทา่นเดินทางสู่ สถานบีโีจดยัระ  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  พกัที ่HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่า

จะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 

 
 

วนัอาทิตย ์ที ่13 พ.ค. 61  ตลาดเชา้ – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ชอ้ปป้ิงย่าน ซาคาเอะ  - นาโกย่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



น าทา่นชม ตลาดสดเชา้เมืองทาคายาม่า เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกร

ได้น าเอาผลิตผลจ าพวกดอกไม้ พืชผักมาจ าหน่ายเอง อกีทั้งของที่ระลึกที่ข้ึนช่ือของเมืองทาคายาม่า

ด้วย ... ณ.บริเวณริมแม่น า้มิยากาว่าเพ่ือให้ทา่นได้ตื่นตากบั “บา้นเรือน” ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์

ของ “สมยัเอโดะ” ในช่วงปี ค.ศ. 1600-1868  

 

 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่นขนานแท้

ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์

กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับ

หิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียก

หมู่บ้านสไตล์น้ีว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 

680,000 คน เลยทเีดียว  

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ใจกลางประเทศญ่ีปุ่น เมืองใหญ่ที่เป็น

เมืองธุรกิจ อุตสาหกรรม น าท่านช้อบป้ิง ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรด์เนม และสินค้าอื่นๆ 

ตามอธัยาศัย อาท ิเคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัจนัทร ์ที ่14 พ.ค. 61  ปราสาทนาโกย่า – สวนสาธารณะ BANPAKU – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ  

เชา้  บริการอาการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางชม ปราสาทนาโกย่า สัญลักษณ์ของยุคสมัยซามูไร 

สร้างในต้นสมัยเอโดะ ถูกทาลายลงในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และ 

สร้างขึ้ น ให ม่ เพ่ื อ เป็นสัญ ลักษณ์  ของเมื องใน ปี  1959 ชม

สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ชมสวนรอบๆ ที่ตกแต่งสวยงาม 

เป็นสถานที่ผ่อนคลายยอดนิยม  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า นาท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะ BANPAKU สวนแห่งน้ีถูกใช้เป็นสถานที่

จัดงาน World Expo ในปี 1970 แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า 40 ปีแล้วกต็าม แต่สภาพของสวนภายหลัง

การจัดงานกถู็กแปลสภาพเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมีต้นไม้นานาพันธุท์ี่จะผลัดกันออกดอก

ตลอดทั้งปี และภายในสวนเราจะพบกบัเจ้ามาสคอทของสวนแห่งน้ีกค็ือ Monument of the sun ให้ทา่น



ได้เพลิดเพลินกับการชมสวนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ... จากน้ันนาท่านช้อปป้ิง ณ ย่านการค้า ชินไซ

บาชิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเคร่ืองไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟช่ันที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้ อผ้าแบรนด์เนม 

แฟช่ันล้าอนาคตสาหรับวัยทนีทั้งหลาย เคร่ืองส าอางย่ีห้อดังของญ่ีปุ่นและอื่นๆอกีมากมาย  

อิสระอาหารค า่เพือ่ใหท่้านไดส้ะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

วนัองัคาร ที ่15 พ.ค. 61   สนามบินคนัไซ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

00.45 น. ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภมูิ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727 

04.40 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ  :   

❖ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ

อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญที่สดุ 

❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การ

น าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต่ 20 ท่านข้ึนไป***  

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

09 -15 พ.ค. 2561 63,900.-บาท 62,900.-บาท 60,900.-บาท 10,000.- 

 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ2,000 เยน/ ท่าน/ ทิป*** 

***กรณีมีตัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดท่านละ 17,000.-บาท*** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไข

ของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าดืม่วนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 



4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี  

5.ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทิป) 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุ :  

➢ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนผู้เดินทางคร้ังละ 20 ทา่นขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจ านวนไม่ครบตามจ านวน

ดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

➢ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ 

อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญที่สดุ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / 

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน

,การประท้วง, การก่อจลาจล 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากทา่นไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถ

น ามาเล่ือนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 

 

รายละเอียดเกีย่วกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่

ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคน

เข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าทา่นสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิข้ึนระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าทา่นมีการท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการท างาน 

บัตรพนักงาน เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพ านัก

ระยะสั้นเทา่นั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


