
 

 

รหัวทัวร ZAT1902792 
ทัวรญี่ปุ�น EASY WINTER SNOW MONKEY 5 วัน 3 คืน (JL) 
เมืองทาคายามา หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา  
หมูบาน LITTLE KYOTO JIGOKUDANI MONKEY PARK  ปราสาทมัตซึโมโต  
MITSUI OUTLET ถนนซาคาเอะ เทศกาล Nabana no Sato Illumination   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกยา 
 
22.00 น.  คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 8 

เคานเตอร R  
ของสายการบิน Japan Airlines (JL) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรข้ึนเคร่ือง 
 

วันที่ 2 ทาอากาศยานชุบุ (นาโกยา) – หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ที่วาการอําเภอเกาเมืองทา
คายามา (ไมรวมคาเขาชมดานใน) - หมูบาน LITTLE KYOTO – มัตซึโมโต 

 
00.55 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานชุบุ เมืองนาโกยา โดยเท่ียวบินที่ JL738 เดินทาง

ดวยเคร่ืองบินลําใหญ ท่ีน่ังกวางสะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บริการอาหาร
รอนและเคร่ืองดื่มตลอดการเดินทาง 

 (ฟรีโหลดกระเป�าใบละ 23 กโิลกรัม  2 ใบ รวม 46 กิโลกรัม / ทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานชุบุ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น นาโกยาเปนเมืองที่ใหญ

ท่ีสุดในภูมิภาคชุบุ ซ่ึงอยูตรงกลางประเทศญีปุ่�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และรับสัมภาระเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางสู นําทานเดินทางสู เมืองทา
คายามา จังหวดั “ฮดิะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนที่
เปนมิตร   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (1) 



 

 

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�น
ขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกเมื่อเดือน
ธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความ
กวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวได
ดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตล
น้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปไมต่ํา
กวา 680,000 คน เลยทีเดียว จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคานาซาวา  
 
 

 
 
 
 

นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคา
เขาชมดานในทานละ 430 เยน ) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางาน
และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮดิะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากน้ันนําทานเดิม
ชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกาซันมาจิ ซูจิ ซึง่เปนหมูบานเกาแก
สมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรกัษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระให
ทุกทานไดเดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ 
และรานคาหลากหลาย เชน รานผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ 
พรอมทั้งเลือกซื้อของท่ีระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารก
ลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเปน
สินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความเช่ือเกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีกดวย 
และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนม
ของหวานนานาชนิดอีกดวย 
 

 
 
 
 
 



 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
 
ค่ํา  พักที ่ ALPICO PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา เมืองมัตสึโมโต 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วนักอนเดินทาง 

 
วันที่ 3  Kosha Yomase Ski Resort – ลิงแชออนเซน – ปราสาทมัตซึโมโต  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 
จากน้ันพาทานเดินทางสู Kosha Yomase Ski Resort เปนลานหิมะกวาง
ใหญ มาพรอมกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย ใหทานเพลิดเพลินกับเลนกิจกรรมหิมะ 
Snow Sled หรือจะสนุกสนานกับ Ski ในรปูแบบตางๆ ใหทานไดเลนสนุกอยาง
เพลิดเพลิน สัมผัสหิมะ อยางเต็มที่  
(ท้ังน้ี ไมรวมคาเชาอุปกรณ คาเครื่องเลนอ่ืนๆ และคาเชาชุด ประมาณ 5,000 - 
15,000 เยน ข้ึนอยูกบัอุปกรณ และเครื่องเลนที่ทานเลือก) 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากชวงเวลาดังกลาวลานสกี ปด หรือไมมีหิมะ เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไม
เอ้ืออํานวย ทางบริษัท ขออนุญาตปรับเปล่ียนโปรแกรมเปน “วดัเซ็นโกจิ”วัดแหงน้ีถูกสรางข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 7 และเปนท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองคแรกท่ีเขามายังญี่ปุ�นในทุกๆปจะมี
นักทองเท่ียวมากกวา 6 ลานคน มาเคารพสักการะสถาปตยกรรมช้ินเอกทางพุทธศาสนาแหงนี ้
จึงทาใหวัดเซ็นโกจิเปนวัดท่ีใหญท่ีสุดในญี่ปุ�นฝم�งตะวันออก  
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
 

นําทานเดินทางสู JIGOKUDANI MONKEY PARK  ประสบการณ พิเศษ ลิงแช
ออนเซ็น กลางบอน้ําพุรอนธรรมชาติอยางใกลชิดรมิขอบสระ ช่ืนชมความนารกั
ของลิงท่ีอาศัยอยูกันเปนฝูงใหญและมีความคุนเคยกับมนุษย (หามจับหรือให



 

 

อาหารโดยเด็ดขาด) อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมความนารักของลิงตาม
อัธยาศัย (การชมลิงแชออนเซ็นน้ันจะสามารถชมไดหรือไมข้ึนอยูกับสภาพอากาศ
และตัวของลิงเน่ืองจากลิงที่ลงมาแชออนเซ็นเปนลิงป�า)  
 

 
 
 
 
 

 
นําทานชม ปราสาทมัตซึโมโต มช่ืีอเรียกอีกอยางหน่ึงวา ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนัง
ปราสาทมีสีดํา และปกดานตางๆ ของปราสาทแผกางออกเหมือนปกนก สรางขึ้นใน
ป ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวา คาสุมาซะ เพ่ือใชเปนท่ีพักของบรรดาเจาเมืองในอดีต 
ปจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเปนสมบัติประจาชาติญี่ปุ�นไดปรับใหเปนพิพิธภัณฑ
สาหรับรวบรวมขอมูลประวติัศาสตรของญีปุ่�นและประวัติศาสตรของ จังหวดันากา
โน และเปนปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่�นคา (ถายรูป
บริเวณดานนอกไมรวมคาเขาชมดานใน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
 
ค่ํา  พักที ่ ALPICO PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา เมืองมัตสึโมโต 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วนักอนเดินทาง 

 
 



 

 

วันที่ 4 ชอปปم�งมิตซุย เอาทเล็ท – ชอปปم�งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหทาน
อิสระเพลิดเพลินกับการชอปปم�งรานคาแบรนดเนมช้ันนําและรานอาหารญี่ปุ�นและ
อาหารนานาชาติกวา 240 รานเลยทีเดียว ท่ีน่ีถือเอาทเลตที่มีขนาดใหญอีกแหง
หน่ึงในญี่ปุ�นมีความมีความใหญประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบ
ใหมีลักษณะคลายกบัเมืองนิวออรลีนสซึ่งเปนเมืองทาทางตะวันตกของอเมริกาอีก
ดวย 
อิสระอาหารกลางวันเพ่ือใหทานสะดวกในการชอปปم�งไดอยางเต็มท่ี 
 
 

 
   
 
 

นําทานเดินทางสู ถนนซาคาเอะ  ยานชอปปم�งช่ือดังแหงนาโกยา แหลงของรานแบ
รนดเนมช่ือดังตาง ๆ ที่พากันตั้งเรียงรายอยูสองฝم�งถนน ซึ่งเปนรานขนาดใหญมี
หลายช้ันใหคุณไดเลือกสรรกนัอยางเพลิดเพลินจนลืมวันเวลา เชนแบรนดยอดนิยม
อยาง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, 
GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เทศกาล Nabana no Sato Illumination  เปน
หน่ึงในเทศกาลแสงสีที่ใหญท่ีสุดในญี่ปุ�น มีไฟประดับมากกวา 8.5 ลานดวงภายใน
สวนดอกไม ภายในสวนจะมีการประดับตกแตงไฟอยางสวยงาม มท้ัีงทุงหญาขนาด
ใหญท่ีนําไฟสีฟ�ามาตกแตงใหดูเหมือนทะเล นอกจากน้ียังมีอุโมงคดวงไฟและจุดชม
วิวท่ีสามารถขึ้นลิฟทไปดานบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเปนมุมกวาง 
เปนอีกหน่ึงจุดที่พลาดไมไดเลย อิสระอาหารเย็นเพ่ือใหทานสะดวกในการถายรูปได
อยางเต็มท่ี 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  พักที ่ J HOTEL NAGOYA  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา ใกลสนามบินนาโกยา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วนักอนเดินทาง 

 
วันที่ 5 ทาอากาศยานชุบุ (นาโกยา) – กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7)  
สมควรแกเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติชุบุ  เพ่ือเตรียมตัวกลับสู 

กรุงเทพมหานคร 
11.35 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี JL737 เดินทางดวย

เครื่องบินลําใหญ ท่ีน่ังกวางสะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารรอน
และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

16.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวสัดิภาพ 
 
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา 

เพื่อประโยชนของทานเอง*** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมรีาคาเด็ก:: 
18 – 22 ธันวาคม 2562 33,900 8,900 
08 – 12 มกราคม 2563 33,900 8,900 
22 - 26 มกราคม 2563 33,900 8,900 
12 – 16 กุมภาพันธ 2563 33,900 8,900 
25 – 29 กุมภาพันธ 2563 33,900 8,900 
11 – 15 มีนาคม 2563 33,900 8,900 
ราคาอ่ืนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 21,900 บาท 

 

หมายเหตุ :  
1. โรงแรมที่ญี่ปุ�นหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะ

ตองพักเปนหองที่นอน 2 ทาน และหองที่นอน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และในกรณีท่ี
พัก 2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหองพัก
เปนเตียงดับเบ้ิลสําหรับนอน 2 ทาน 

2. รายการทองเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทฯ  



 

 

เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญี่ปุ�นสามารถใชรถได 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ
สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปน
สําคัญ 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงราคา 
ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตลอดทรปิ  
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาภาษีสนามบิน ภาษน้ํีามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับ

เดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง 

วงเงิน 1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท/ ทาน / ทริป  

 



 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน 
 ชําระคามดัจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู
เดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวสัิย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกดิเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิหรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณทีอ่ยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

 กรณีท่ีทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมปีฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญี่ปุ�น) 

 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขา
ประเทศญี่ปุ�นดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักใน

ประเทศญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ปุ�น (เชน 
คนรูจัก โรงแรม เปนตน) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญีปุ่�น ทางบริษัทฯ ไดมีการ
จัดเตรียมไวใหแลว  
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญี่ปุ�นดวย 
 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น  
(กรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 

 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ําวา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�น จะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขา

ขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ันเทาน้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. ตองเปนผูท่ีไมมีประวติัการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการ
เขาประเทศ 
 


