Kawazu First Sakura & Ito Illumination Surprise! 6 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)

วันแรก
20.00 น.

23.15 น.

วันทีส่ อง
เช้า
06.55 น.

กรุ งเทพฯ – โตเกียว
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4
ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นาท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว
เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

โตเกียว – วัดคาวาซากิ ไดอิชิ – โยโกฮาม่ า – พิพธิ ภัณฑ์ คัพนู้ดเดิล้ –
Ito Illumination – อิโตะ ออนเซ็ น
อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบิน
ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ โตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ วัดคาวาซากิ ไดอิชิ วัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 890 ปี
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1128 ภายในวัด มีสานักงานใหญ่ของโรงเรี ยนชิซนั ของพุทธศาสนานิกาย
ชินงอน (Chizan School of Shingon Buddihism) แม้วา่ ตัวโครงสร้างไม้ด้ งั เดิมของวัดได้
ถูกทาลายในช่วงสงคราม ทาให้อาคารปั จจุบนั เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ยคุ ไทปัน สมัยเฮอัน
ส่วนห้องโถงใหญ่สร้างจากเหล็กและคอนกรี ต ในปี ค.ศ.1958 อีกทั้งด้านในยังมีรูปปั้ นของ
พระมหาเถระชั้นผูใ้ หญ่ผกู ้ ่อตั้งพุทธศาสนานิกายชินงอน Kobo Daishi อีกด้วย ทาให้วดั แห่งนี้
เป็ นวัดที่มีความสาคัญและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวาซากิ นอกจากนี้ บริ เวณทางเข้า
วัดยังเรี ยงรายไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกชนิดต่างๆ ทาให้บริ เวณนั้นคึกคักมีผคู ้ น
มาเดินจับจ่ายซื้อของมากมาย
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ โยโกฮาม่ า เมืองที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงการเปิ ดประเทศค้าขายกับ
ชาวตะวันตกของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1859 จากหมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็ นเมืองท่า
พาณิ ชย์ที่สาคัญมากเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น

แล้วนาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ คพั นู้ดเดิล้ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับบะหมี่ถว้ ยสาเร็ จรู ป ที่ท่านสามารถ
สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งได้ความรู ้อีกด้วย เรี ยนรู ้ประวัติความเป็ นมา และ
วิวฒั นาการของบะหมี่ถว้ ยสาเร็จรู ปยีห่ อ้ ดัง “นิชชิน” (NISSIN) ซึ่ งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958
ชมขั้นตอนการผลิต และทดลองทาบะหมี่ถว้ ยสาเร็ จรู ปในแบบของท่านเอง แล้วนากลับบ้านเป็ น
ที่ระลึก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ งานเทศกาล Ito Gran Illumination งานเทศกาลประดับไฟใน
ยามค่าคืนแห่งใหม่ใกล้โตเกียว โดยเริ่ มจัดงานครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 50 ปี ของสวน Izu Granpal Kouen ได้รางวัลอันดับ 3 ของงานเทศกาลแสดงไฟใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ไฟกว่า 4 ล้านดวง แบ่งโซนการแสดงกว่า 12 แห่ง และ ใช้พ้นื ที่ขนาด
ใหญ่ถึง 80,000 ตารางเมตร หรื อขนาดเท่ากับโตเกียวโดม 2 แห่ง โดยมีการจัดแสดงยาวนาน
เกือบ 4 เดือน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี
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ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
หลังอาหารค่า อิสระให้ท่านได้อาบน้ าแร่ รวมแบบญี่ปุ่น หรื อออนเซ็นภายในโรงแรมที่พกั
ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียน
ของโลหิต และเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดของร่ างกายอย่างมากทีเดียว
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พักค้างแรม ณ โรงแรม New Okabe หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม

อิโตะ ออนเซ็น – เทศกาลคาวาสุ ซากุระ – เก็บผลไม้ – สะพานแขวนมิชิม่า – ฮาโกเน่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เทศกาลคาวาสุ ซากุระ หรื อเทศกาลชมดอกซากุระบานที่คาวาสุ
เป็ นเทศกาลที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จัดขึ้นในเมืองคาวาสุ จังหวัดชิซึโอกะ
ภูมิภาคจูบุ เป็ นสถานที่แรกๆ ที่ดอกซากุระเริ่ มบานในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ตน้ เดือน กุมภาพันธ์
– ต้นเดือนมีนาคม ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน (ก่อนเมืองโตเกียวซึ่ งจะบานช่วงเดือนมีนาคม –
เมษายน) เทศกาลนี้มีนกั ท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศกว่าล้านคนมา
ร่ วมงานไฮไลท์ของเทศกาลอยูท่ ี่ ต้นซากรุ ะขนาดใหญ่อายุกว่า 60 ปี และต้นซากุระกว่า 8,000
ต้น ที่เรี ยงรายเป็ นทางยาวเลียบริ มแม่น้ าคาวาสุเป็ นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ (ผลไม้ตามฤดูกาล) ซึ่งเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่ง
เพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิดทั้ง ลูกสตรอเบอรี่ ส้ม และผลไม้อื่นๆ ซึ่งจะผลัดกันออกผล
ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนตุลาคม แล้วอิสระให้ท่านได้สนุกสนาน กับการชิมผลไม้ตาม
ฤดูกาลจากสวนผลไม้ช้ นั นาสดๆ จากต้น
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนมิชิม่า เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อ
เอาใจคนที่รักการชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบแบบ
พาโนราม่า สะพานแขวนแห่งนี้มีความยาว 400 เมตร อยูเ่ หนือพื้นดินระดับ 70.6 เมตร นับว่า
เป็ นสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปนุ่ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจเป็ นที่ระลึกได้ตาม
อัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

วันทีส่ ี่
เช้า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ แล้วนาท่านสู่โรงแรมที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hakone Sengokuhara Prince หรื อในระดับเดียวกัน

ฮาโกเน่ – ทะเลสาบยามานากะ – ล่องเรื อสะเทินนา้ สะเทินบก – โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม
เอ๊าท์เล็ทส์ – โตเกียว
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานากะ แล้วนาท่าน ล่ องเรื อสะเทินนา้ สะเทินบก ชม
ทัศนียภาพรอบทะเลสาบ และภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้น โดยเรื อจะวิง่ บนบกเป็ นเวลา
10 นาที และล่องในทะเลสาบอีก 20 นาที
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กลางวัน

ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ โกะเท็มบะ พรีเมีย่ ม เอ๊ าท์ เล็ทส์
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านอาหารที่ท่านชื่ นชอบ
โดยบริษัทฯ ได้ จดั เตรียมงบประมาณให้ ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้ ง ณ โกะเท็มบะ พรีเมีย่ ม เอ๊ าท์ เล็ทส์ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อ
ดังที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลกในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านช้อปิ้ งตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ โตเกียว
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! บริ การท่านด้วย เมนูชาบูสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็ นหมูอย่างดี พร้อมไก่สบั ปรุ งรส เสิ ร์ฟพร้อม
ผักสด มาให้ท่านได้เลือกสรร ภายในร้านที่ตกแต่งอย่างทันสมัย พร้อมซอฟท์ดริ้ งค์แบบไม่อ้นั !
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พักค้างแรม ณ โรงแรม Tokyo Prince หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

โตเกียว – เกีย๊ วซ่ า สเตเดีย้ ม – ย่ านชิ นจูกุ – ท่าอากาศยานฮาเนดะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ เกีย๊ วซ่ า สเตเดีย้ ม แหล่งรวมร้านเกี๊ยวซ่าชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ที่มีท้ งั
ความหลากหลายและสูตรเด็ดที่แตกต่างกัน นอกจากเกี๊ยวซ่าเลิศรสแล้ว ยังมีมนั ฝรั่งทอดที่ทา
จากมันฝรั่งฮอกไกโดแท้ๆ มันฝรัง่ ที่มีความกรุ บกรอบนิดๆนี้ทามาจากมันฝรั่งฮอกไกโดที่ชื่อว่า
“Kitaakari” รวมไปถึง ตรอกขนมหวาน ที่มีร้านค้าขนมหวาน เบเกอรี่ และไอศกรี มนานาชนิ ด

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่ านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้ งที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ในบริ เวณใกล้
กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีหา้ งสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่
อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุ อิ (0101) มิตสึ โคฉิ ถนนช้อปปิ้ งในชั้นใต้ดิน ที่มี
สิ นค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือ
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สอง ของเล่น เรี ยกได้วา่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คน
ได้ภายในแห่งเดียวกัน ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกคุ ือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ต้ งั ของ
ตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสานักงานที่วา่ การเมือง
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนูปิ้งย่างแบบบุฟเฟ่ ต์ ให้ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็ นเนื้อสันใน เนื้อ
สันนอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือก อย่างตาม
ชอบเพื่อมาย่างบนกะทะ พร้อมทั้งน้ าจิ้มสูตรพิเศษ เสริ ฟ์พร้อมอาหารเกาหลี สูตรพิเศษ อาทิ บิ
บิมบับ กุปปะ ซุปวาคาเมะ ซุบไข่ เป็ นต้น

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนะดะ

วันที่หก
00.20 น.

05.25 น.

โตเกียว – กรุ งเทพฯ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
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ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รูปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนองานเท่ านั้น
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อัตราค่ าบริการ สาหรับรายการ
Kawazu First Sakura & Ito Illumination Surprise!

ณ ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน
อัตราค่ าบริการ (สายการบินไทย : TG)

-

เดินทางในช่ วง

26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562

ผู้ใหญ่ ท่ านละ

77,900

เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน มีเตียง

73,900

เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียง

70,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มเี ตียง

62,900

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

14,900

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจานวนผูใ้ หญ่เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน
หากท่านต้องการใบเสร็ จที่ออกในนามบริ ษทั กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่นนั้นทางบริ ษทั จะไม่ทาการออกใบเสร็ จย้อนหลังให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

ค่าบริ การรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 ค่ารถรับส่ งตามรายการ
 ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่ งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 ค่าภาษีน้ ามัน ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ ามันโลกซึ่ งประกาศโดยสาย
การบิน ทางบริ ษทั ฯ อาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบต
ั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 มัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 หัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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ค่าบริ การนี้ไม่รวม



ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษ ท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กหรื อ เลื่ อนหรื อเปลี่ ยนแปลงกาหนดการเดิ น ทาง กรณี ที่มี ผูส้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนด
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15
วัน
ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาสี ลม
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาสี ลม
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
4.
5.
-

-

6.

7.

8.

ออมทรัพย์
เลขที่บญั ชี
ออมทรัพย์
เลขที่บญั ชี

001-2-80809-9

101-8-64952-3

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
การยกเลิก
กรณี ยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
กรณี แจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของ
ราคาทัวร์ท้ งั หมด
กรณี แจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
ผูเ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่ องเที่ ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ
o
o

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ น
ต้น
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o

o

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก
บริ ษทั ฯ จะไม่รับ ผิดชอบต่อ การออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ ปุ่น การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยน
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จก
ั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขด
ั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการ
พานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท
้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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