(HN-HNJT4)

วันที่

1
2
3

โปรแกรมการเดินทาง
อาหาร
28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
เช้ า
กลางวัน
เย็น
สนามบินดอนเมือง (XJ600 23.55 – 08.00+1)



สนามบินนาริ ตะ - เมืองซาวาระ – โกเทมบะ เอ้ าท์เลท บุฟเฟต์
บนเครื่ อง

พร้ อมขาปู
โรงแรม ออนเซ็น
ลานสกี – หมู่บ้านบ่อนํ ้าศักดิ์สทิ ธิ์โอชิโนะฮัคไค –
โรงแรม


พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – วัดอาซากุซะ

รถ

โรงแรม

-

-



FUJI HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า



TOKYO HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า

4

คาวาโกเอะ – โตเกียว - ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ

โรงแรม







TOKYO HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า

5

สนามบินนาริ ตะ - สนามบินดอนเมือง (XJ601 09.15-14.00)

โรงแรม

บนเครื่ อง



-

-
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วันแรก

สนามบินดอนเมือง

21.00น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ ้นเครื่ อง (ไกด์ทวั ร์ แนะนําการเดินทาง)
23.55น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลาใหญ่ 337 ที่น่ ัง ที่น่ ังระบบสุ่มทุกที่น่ ัง (Random) โดยสายการบิน

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ - เมืองซาวาระ – โรงแรม ออนเซ็น

(-/กลางวัน/เย็น)

08.00น. เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นา อาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์
พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ *เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ช.ม.*
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมือ งและศุลกากร รั บกระเป๋ าและทําภาระกิจส่วนตัวเรี ยบร้ อ ยแล้ ว... นําท่านเดินทางสู่เมืองซาวาระ อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริ ตะ ซาวาระเคยเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างมากในสมัยเอโดะเป็ นศูฯย์
กลางการขนส่งข้ าวผ่านคลอง รู้จกั กันในชื่อว่า เอโดะน้อย (Little Edo) ปั จจุบนั ยังเหลือการค้ าขายที่เก่าแก่ให้ เห็นอยู่
ที่นไี่ ด้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นเขตอนุรักษ์ อาคารแบบดังเดิ
้ ม และอาคารเก่าแก่ที่เหลืออยูย่ งั คงมีผ้ คู นอาศัยอยูแ่ ละทําธุรกิจ
ที่เมื องซาวาระเป็ นฉากประกอบละครดังอย่าง Rising sun นําแสดงโดยพระนางคู่ขวัญ ณเดช และญาญ่า และ
ภาพยนต์ไทยเรื่ อง ฟั ตจังโตะ นําแสดงโดย บอยประกรณ์ และยิปโซ ด้ วย ที่นี่มีสะพานข้ ามคลองหลายจุด แต่ที่ได้ รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวคือ สะพานจาจา (Ja Ja Bridge) ที่มีนํ ้าไหลออกมาจากสะพานทัง้ 2 ด้ าน เดิมเคยเป็ น
สะพานส่งนํ ้าในสมัยก่อน (ไม่ รวมค่ าล่ องเรือชมเมืองซาวาระ ท่ านละ 1,300 เยน) ตรงสะพานนี ้ใกล้ กับบ้ านของคุณ
อิโนะ ทาดาทา ซึง่ เป็ นผู้สาํ รวจและทําแผนที่ประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นคนแรก (ไม่ รวมค่ าเข้ าพิพธิ ภัณฑ์ ท่ านละ500 เยน)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
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จากนันนํ
้ าท่านเดินสู่ โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอ้ าท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLET) ภายในแบ่งออกเป็ นร้ านค้ าต่างๆ
มากมาย มีสนิ ค้ าหลากหลายประเภทผลัดเปลีย่ นกันลดราคา อาทิ เสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกาย รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิกา
จากหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื ้อ
กระเป๋ าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู
เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้ า
แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

ค่า

นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! อร่ อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปู
หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้
แช่ น้าแร่ (ออนเซ็น) เพือ่ ผ่อนคลายความเมื ่อยล้า จะทาให้ระบบหมุ นเวี ยน
โลหิ ต และให้ผิวพรรณสวยงาม (แช่ครัง้ ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิ น 1 ชัว่ โมง)

ภาพจําลอง

วันที่สาม
เช้ า

ลานสกี – หมู่บ้านบ่ อนา้ ศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุซะ
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ลานสกี เป็ นสกีรีสอร์ ทเล็กๆตังอยู
้ ่ทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณทะเลสาบฟูจิทงห้
ั ้ า มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบครัน และมีมมุ มองที่ดีในการชมภูเขาไฟ บริ เวณรี สอร์ ทมีพื ้นที่ทงสํ
ั ้ าหรับผู้เริ่ มต้ นเล่นสกีในระยะ 500
เมตรแรกจะมีความลาดชันตํ่า และไต่ระดับขึ ้นไปเรื่ อยๆ รวมถึงพื ้นที่ส่วนขนาดใหญ่สาํ หรับเด็กเล็ก
(รวมค่ ากระดานเลื่อน **ไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ การเล่ นสกี**)
จากนันนํ
้ าเดินทางสูห่ มู่บ้านน้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) เป็ นจุดท่องเที่ยวที่สร้ างเป็ นหมู่บ้านเล็ก ๆ
ประกอบด้ วยบ่อนํ ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตังอยู
้ ร่ ะหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanakako) ซึง่ เป็ นพื ้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้ งขอดไปเมื่อ 200-300 ปี ที่ผ่านมา บ่อนํ ้า
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เที่ยง

ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

ทัง้ 8 นี ้เป็ นนํ ้าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุ นอายุกว่า
80 ปี ทําให้ นํ ้าใสสะอาดเป็ นพิเศษ ในวันฟ้าใสท้ องฟ้าเปิ ด เราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ อีกด้ วย
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว (Earthquake Museum) ที่จําลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ ได้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์ และเรื่ องราวต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ ปนุ่
และจากนันให้
้ ทา่ นได้ อิสระเลือกซื ้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่
นําท่านเดินทางไปนมัสการ เจ้ าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุซะ วัดที่ได้ ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้ รับ
ความเคารพนับถือมากที่สดุ แห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคําที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และมี
ผู้คนนิยมมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี
้ ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ตงของ
ั้
โคมไฟยักษ์ ที่มี
ขนาดใหญ่ ณ ประตูทางเข้ าด้ านหน้ าสุดของวัด ชื่อ ประตูฟ้าคํารณ และถนนจากประตูเข้ าสู่ตวั วิหารนัน้ มีชื่อว่าถนน
นากามิเซะ ซึง่ เป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ าขายของที่ระลึกพื ้นเมืองต่าง ๆ มากมาย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตรคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า
เมืองคาวาโกเอะ – โตเกียว – ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองเก่าคาวาโกเอะ ได้ รับฉายาว่าเป็ น Koedo Kawagoe หรื อเอโดะน้ อย
(Little Edo) เดินถนน ถนนคุราซุครุ ิ (Kurazukuri) ถนนเส้ นหลักที่ตลอดสองข้ างทางเต็มไปด้ วยบ้ านเรื อนสมัยเอโดะที่
ยังคงรักษาไว้ เป็ นอย่างดี บนถนนเส้ นนี ้สามารถเห็น หอระฆัง (Bell Tower) หรื อ โทคิโนะคาเนะ (Toki no Kane) เป็ น
สัญลักษณ์ ของเมื องคาวาโกเอะที่เดินผ่านไปต้ องแวะถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก อี กหนึ่งที่ขึ ้นชื่ อ ของคาวาโกเอะคือ ตรอก
ลูกกวาด Kashiya Yokocho (Candy Alley) เป็ นตรอกที่เต็มไปด้ วยร้ านขายลูกกวาดแบบญี่ ปนดั
ุ่ งเดิ
้ ม ให้ กลิ่นอาย
ดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่ และได้ ความรู้สกึ เหมือนกลับไปสมัยเป็ นเด็กอีกครัง้ หากใครมาเที่ยวคาวาโกเอะไม่ควรพลาด
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รูปที่มาจาก JNTO
เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้ อปปิ ง้ ย่านดัง ชินจูกุ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อสินค้ านานาชนิด ได้ จาก
ที่นี่ ไม่วา่ แบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ที่ร้าน ABC MARTหรื อให้ ท่าน
ได้ สนุกกับการเลือกซือ้ สินค้ า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิ ต BAO BAO ISSEY
MIYAKE, เสื ้อ COMME DES GARCONS, H&M หรื อเลือกซื ้อรองเท้ าหลากหลาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตรคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ห้า

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

(เช้ า/-/-)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
**สมควรแก่เวลา นาท่านเดิ นทางสูส่ นามบิ นนาริ ตะ**
09.15น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริ ตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601
14.00น. ถึงสนามบินดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ

รหัส

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีนํ ้ามัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคง
จะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความต้ องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ.....

กาหนดการเดินทาง

HNJT4.1 28 ธันาวาคม - 1 มกราคม 2562 Bus 1
HNJT4.2 28 ธันาวาคม - 1 มกราคม 2562 Bus 2
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ผู้ใหญ่
เด็ก
พักเดี่ยวเพิ่ม
พักห้ องละ 2 ท่าน (เสริม /ไม่ เสริมเตียง)

36,900.36,900.-

เด็กทารก
(อายุไม่ เกิน2ปี )

7,500.-

7,000.-

7,500.-

7,000.-

5

(HN-HNJT4)

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ เส้ นทางที่ระบุในโปรแกรม ชันทั
้ ศนาจร (ไป–กลับทังคณะ)
้
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นําเที่ยวตามรายการพร้ อมคนขับที่ชํานาญเส้ นทาง
 ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี ้ ทางบริษัทฯ หรื อ
จัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ าต้ องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สญ
ู หายสูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริการใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่
เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ และ บริษัทฯ จะ
5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่งของห้ ามนําเข้ าประเทศ หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อ ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯไม่อาจคืนเงิ น
ให้ ท่านได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ บางส่วน ทังบริ
้ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมือ งประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับ
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พําพักอยู่ในประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆทังสิ
้ ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเท่านัน้
7. เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
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เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 15,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทังหมด
้
 แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําตัว๋ ท่านละ 15,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 %
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และอื่นๆท่านละ 20,000 บาท
เอกสารที่ลูกค้ าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ ปนุ่ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศ ซึ่งมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้ าประเทศได้ นนั ้ จะต้ องผ่านการ
พิจารณาจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้ าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)
ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ าประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารที่นํามา เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ สา
หรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้ องใช้ ในการพิจารณาได้ แก่
(1) ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
(2) สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น) (3) ชื่อ ที่อยู่
และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่อย่างน้ อย 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย แลเข้ าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขันตอนของการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุ ณสมบัติที่จะถูก
ปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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